
elektrisch scheerapparaat
voor droog scheren

PowerTouch

 
Bewegende TripleTrack-
scheerhoofden

60 min. draadloos gebruik/1 uur
opladen

Uitklaptrimmer

Oplaadstandaard en etui
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TripleTrack
Scheer 50% meer bij iedere beweging

De PowerTouch Pro geeft uw ochtend een boost. Nu met een langere scheerduur

per oplaadbeurt, volledig afspoelbare scheerhoofden en TripleTrack-messen voor

een snel resultaat. Met PowerTouch Pro verloopt uw ochtendroutine een stuk

sneller.

Comfortabel en glad scheren

TripleTrack-mesjes dekken 50% meer huidoppervlak tegelijk

Pivot, Flex & Float

DualPrecision-hoofden scheren lange haren en korte stoppels

Super Lift & Cut-mesjes tillen haartjes op voor een gladde scheerbeurt

Perfect voor het trimmen van bakkebaarden en snor

De snelste start van de dag

1 uur opladen voor 60+ minuten scheren

Kan met snoer en draadloos worden gebruikt

Eenvoudig schoon te spoelen

LED-display
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Kenmerken

TripleTrack-mesjes

De TripleTrack-scheerhoofden - met 3 ringen

met scheermesjes - scheren 50% meer

huidoppervlak in één keer. Met de

DualPrecision-sleuven en -gaatjes scheert u

zowel lange haren als stoppels comfortabel af.

Pivot, Flex & Float

De hoofden buigen om dicht op uw huid te

blijven en scharnieren om de beweging extra

dimensie te geven, voor een gladde, snelle en

comfortabele scheerbeurt.

DualPrecision-mesjes

DualPrecision-mesjes scheren moeiteloos

zowel lange haren als stoppels. 1. Sleuven voor

lange haren. 2. Gaatjes voor stoppels.

Super Lift & Cut-systeem

Het eerste mesje tilt elke haar op terwijl het

tweede mesje de haar onder het huidniveau

comfortabel afscheert, voor een ultraglad

resultaat.

Uitklaptrimmer

Maak uw verzorging compleet met de

uitklaptrimmer. Perfect voor het onderhoud van

snor en bakkebaarden.

60+ minuten scheren

Een energiebesparende, krachtige en

duurzame lithium-ionbatterij geeft u een

langere scheerduur per oplaadbeurt. Laad de

batterij een uur lang op voor 60+ minuten aan

scheertijd - dat zijn zo'n 20 scheerbeurten. Het

scheerapparaat past automatisch het vermogen

aan uw manier van scheren aan,

zodat uw daadwerkelijke scheertijd kan

variëren. Laad de batterij 3 minuten op en u

hebt genoeg vermogen voor één scheerbeurt.

Efficiënt voedingssysteem

Kan met snoer en draadloos worden gebruikt

Volledig afwasbaar scheerapparaat

Klap de scheerhoofden open en spoel ze

grondig af onder de kraan.

LED-display

Geeft aan: Batterij vol, Batterij bijna leeg,

Bezig met opladen, Vervang scheerhoofden,

Snel opladen

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Scheerresultaten

Scheersysteem: Super Lift & Cut, TripleTrack-

mesjes

Volgt de contouren: Bewegende en flexibele

scheerhoofden

Stylen: Geïntegreerde uitklaptrimmer

Gebruiksgemak

Scheertijd: 60+ minuten, tot 21 scheerbeurten

Oplaadtijd: 1 uur, 3 min snel opladen voor 1

scheerbeurt

Display: 2 LED-lampjes

Schoonmaken: Volledig afwasbaar

scheerapparaat, Snel afspoelbare haarkamer

Display geeft aan: Batterij vol, Batterij bijna

leeg, Opladen, Snel opladen, Scheerhoofden

vervangen

Bediening: Met of zonder snoer, Oplaadbare

batterij

Ontwerp

Handvat: Gemakkelijk vast te houden,

Rubberen greep

Accessoires

Onderhoud: Reinigingsborsteltje, Beschermkap

Etui: Reisetui

Standaard: Oplader

Vermogen

Batterijtype: Lithium-ion

Automatisch voltage: 100 - 240 V

Energieverbruik in stand-by: < 0,2 W

Maximaal energieverbruik: 5,4 W

Service

2 jaar garantie

Vervangende scheerhoofden: Elke 2 jaar

vervangen met HQ9
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