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Islak ya da Kuru, Cildi Koruyan Tıraş
Standart bıçaklara kıyasla 10 kat daha fazla koruma sağlar

AquaTouch tıraş makinesi, ferahlatıcı bir tıraş keyfi sunarken cildinizi korur. Yuvarlak

profilli başlığa sahip MultiPrecision Bıçak Sistemi cildinizde pürüzsüz biçimde

kayar ve cildinizi korumak üzere tasarlanmıştır.

Rahat ve yakın sonuç

Yuvarlak profilli başlık, cildinizde pürüzsüz biçimde kayar ve cildinizi korur

AquaTec ile rahat bir kuru tıraş veya ferahlatıcı bir ıslak tıraş deneyimi yaşayın

Bıçaklar hızlı bir tıraş için yukarı kalkarak uzun ve kısa kılları keser

Hızlı ve yakın bir tıraş için başlıklar 5 yönde esner

Rahat ve yakın bir tıraş için kılları yukarı kaldırır

Kullanım kolaylığı

45 dakika kablosuz tıraş

1 saat şarj süresi

1 seviyeli pil ve seyahat kilidi Göstergeleri

2 yıllık garanti, dünyanın her yerindeki gerilim değerleriyle uyumluluk ve

değiştirilebilir bıçaklar

Tıraş makinenizden en iyi şekilde faydalanın

Mükemmel bıyık ve favori düzeltme için takıp çıkarılır düzeltici
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Özellikler

Cilt Koruma Sistemi

Kesik veya çizik olmadan yakın tıraşın keyfini

çıkarın. Yuvarlak profilli başlığa sahip

MultiPrecision Bıçak Sistemi, cildinizde

pürüzsüz biçimde kayar ve cildinizi korur.

Aquatec Islak ve Kuru

Nasıl tıraş etmek istediğinize karar verin.

Aquatec Islak ve Kuru tıraş özelliği sayesinde,

hızlı ve rahat bir kuru tıraş tercih edebilirsiniz.

İsterseniz de jel ve köpük ile duşun altında

ıslak tıraşı seçebilirsiniz.

MultiPrecision Bıçak Sistemi

Hızlı ve yakın bir tıraş deneyimi elde edin.

MultiPrecision Bıçak Sistemimiz yalnızca

birkaç darbede tüm sakalı kaldırarak keser.

5 yönde esneyen Oynar Başlıklar

5 adet bağımsız hareket özelliğine sahip 5

boyutlu Oynar Başlıklar, boyunda ve çene

hattında bile hızlı ve yakın bir tıraş için yakın

cilt teması sunar.

SmartClick hassas düzeltici

Tarzınızı tamamlamak için cilt dostu hassas

düzelticiyi makinenize takın. Bıyığınızı ve

favorilerinizi düzeltmek için idealdir.

45 dakika kablosuz tıraş

1 saatlik şarj ile 45 dakikadan fazla çalıştırma

süresine sahip olursunuz; bu 15 tıraş anlamına

gelir. Bu tıraş makinesi yalnızca kablosuz

modda çalışır.

1 saat şarj süresi

Güçlü, enerji tasarruflu ve uzun ömürlü lityum

iyon pilimiz sayesinde her şarjla daha uzun

süre tıraş olun. 5 dakika hızlı şarj ile bir tıraş

işlemi gerçekleştirecek kadar güce sahip

olursunuz.

LED ekran

Sezgisel ekran ilgili bilgileri göstererek tıraş

makinenizden en iyi performansı almanızı

sağlar: - 1 seviyeli Pil Gösteresi - Temizleme

Göstergesi - Düşük Pil Seviyesi Göstergesi -

Başlık Değiştirme Göstergesi - Seyahat Kilidi

Göstergesi

Philips Yeşil Logo

Philips Çevreci Ürünler maliyetleri, enerji

tüketimini ve CO2 emisyonunu azaltabilir. Peki

nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği,

Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri

dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü

güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak

Alanlarından en az birinde, çevre için önemli

katkılar sağlıyor.
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Teknik Özellikler

Tıraş Performansı

Tıraş sistemi: MultiPrecision Bıçak Sistemi,

Süper Kaldır ve Kes hareketi

Yüz hatlarına uyum: 5 yönde esneyen Oynar

Başlıklar

SkinComfort: AquaTec Islak ve Kuru,

SkinProtection Sistemi

Aksesuarlar

SmartClick: Hassas düzeltici

Bakım: Koruyucu kapak

Kullanım kolaylığı

Ekran: 1 seviyeli pil göstergesi, Düşük pil

seviyesi göstergesi, Şarj göstergesi, Temizleme

göstergesi, Tıraş başlıklarını değiştirme

göstergesi, Seyahat kilidi göstergesi

Temizleme: Tamamen yıkanabilir

Çalışma: Kullanmadan önce fişini çekin

Tasarım

Gövde: Ergonomik tutuş ve kavrama

Renk: Gri - Su Mavisi - Gümüş

Güç

Otomatik voltaj: 100-240 V

Pil Tipi: Lityum-iyon

Çalışma süresi: 45 dakika / 15 tıraş

Şarj: 1 saat tam şarj, 1 tıraş için 5 dakikada hızlı

şarj

Maksimum güç tüketimi: 9 W

Bekleme gücü: 0,1 W

Servis

2 yıl garanti

Yedek başlık: 2 yılda bir SH50 ile değiştirin

* Standart bıçaklara kıyasla 10 kat daha fazla koruma

sağlar - test, 21 günlük alışma sonrasında 2015 yılında
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