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Atingere uşoară, bărbierit lin
Noul aparat de bărbierit Philips SensoTouch oferă o atingere uşoară pentru un bărbierit lin. Sistemul GyroFlex 2D

se adaptează uşor la curbele feţei dvs. şi bărbiereşte chiar şi cele mai scurte fire cu capetele sale DualPrecision.

Se adaptează la curbele feţei dvs.

Sistemul GyroFlex 2D se adaptează uşor la curbele feţei dvs.

Bărbierit precis şi confortabil

Rade şi cele mai mici fire de păr

Super Lift&Cut Action brevetată rade părul în mod confortabil

Are grijă de pielea dvs.

Închidere Aquatec, pentru un bărbierit uscat şi confortabil sau umed şi răcoritor

SkinGlide cu neted, cu frecare minimă, pentru reducerea iritării

Control şi precizie perfecte

Maşină de tuns de precizie, pentru tunderea perfectă a mustăţii şi perciunilor
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Repere Specificaţii

GyroFlex 2D

Sistemul GyroFlex 2D care urmează contururile

se adaptează uşor la curbe, reducând

presiunea şi iritaţia.

DualPrecision

Capetele DualPrecision au sloturi pentru

bărbieritul firelor normale şi orificii pentru

bărbieritul celui mai scurt aspect nebărbierit.

Super Lift&Cut Action brevetată

Sistemul cu două lame ridică firele de păr

pentru a putea bărbieri confortabil sub nivelul

pielii.

Aquatec

Închiderea Aquatec umedă şi uscată vă oferă

opţiunea de a vă bărbieri atât pe uscat, în mod

confortabil, cât şi pe pielea umedă, răcoritor,

folosind un gel sau spumă de ras pentru

confort suplimentar al pielii.

SkinGlide

Suprafaţa de bărbierit SkinGlide cu frecare

minimă trece lin pe pielea dvs., pentru un

bărbierit foarte apropiat.

Dispozitiv de tundere de precizie

Maşină de tuns de precizie, pentru tunderea

perfectă a mustăţii şi perciunilor.

 

Performanţe în bărbierire

Urmărire a conturului: GyroFlex 2D care

urmează contururile

Sistem de bărbierire: Sistem DualPrecision,

Super Lift & Cut brevetată

Modelare: Dispozitiv de tundere de precizie

Confort al pielii: SkinGlide

Uşor de utilizat

Încărcare: 1 oră, Reîncărcabilă, Fără fir,

Încărcare rapidă

Durată de bărbierire: Până la 14 zile

Afişaj: Indicator pentru baterie cu 2 niveluri,

Indicator pentru baterie descărcată, Indicator

de încărcare, Dispozitiv de blocare pentru

transport

Umed şi uscat: Utilizare umedă şi uscată

Curăţarea: Lavabil

Design

Mâner: Mâner subţire, Mâner antialunecare

Finisaj: Suprafaţă de ras perfectă, Afişaj cu

LED-uri

Culoare: Albastru

Accesorii

Stand: Stativ de încărcare

Întreţinere: Perie de curăţat, Capac de

protecţie

Cap de rezervă: RQ11

Alimentare

Tip de baterie: Li-ion

Durată de funcţionare: 40 minut

Energie în stand-by: 0,15 W

Consum max. de energie: 5,4 W

Service

2 ani garanţie
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