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Nedves vagy száraz gyengéd borotválkozás
Tízszer nagyobb védelmet nyújt, mint a hagyományos penge

Az AquaTouch borotva óvja bőrét, miközben Ön élvezi a frissítő borotválkozás

élményét. A MultiPrecision pengerendszerünk a lekerekített borotvafejeinek

köszönhetően könnyedén siklik a bőrén, miközben óvja azt.

Kényelmes, alapos végeredmény

A lekerekített fejű profil simán siklik, így védve bőrét

Kényelmes száraz vagy frissítő nedves borotválkozás az Aquatec segítségével

A pengék felemelik a hosszú és rövid szőrszálakat a gyors borotválkozásért

5 irányba mozgó fejek a gyors és alapos borotválkozáshoz

Megemeli a szőrszálakat, ezáltal a bőrhöz közel vágja le azokat

Egyszerű használat

45 perc vezeték nélküli borotválkozás

1 óra töltési idő

1 szintes akkumulátor- és utazózárjelzők

Hozza ki a legtöbbet a borotvájából

Rápattintható formázó a bajusz és a pajesz tökéletes formázásához

A SmartClean rendszer gondoskodik róla, hogy borotvája mindig olyan legyen, mintha

új lenne

Kényelmes tisztítás 3 hónapon keresztül a mellékelt patronnak köszönhetően
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Fénypontok

Bőrvédő rendszer

Borotválkozzon alaposan, sérülések és

vágások nélkül. A lekerekített fejű profillal

rendelkező MultiPrecision pengerendszer

gyengéden siklik tovább, miközben óvja az Ön

bőrét.

Aquatec Wet & Dry

Döntse el, hogyan szeretne borotválkozni. Az

AquaTec nedves és száraz bevonattal

választhatja a gyors, mégis kényelmes száraz

borotválkozást, de borotválkozhat nedvesen is

– gél vagy hab segítségével – akár a zuhany

alatt is.

MultiPrecision pengerendszer

Borotválkozzon gyorsan és alaposan.

MultiPrecision Blade System

pengerendszerünk felemel és elvág minden

szőrszálat és megmaradt borostát – mindössze

néhány húzással.

5 irányba mozgó, rugalmas fejek

Az 5 irányba mozgó, rugalmas fejek 5

egymástól független mozdulattal biztosítják a

bőrrel való szoros érintkezést, így még a nyak

és az állkapocs vonalánál is gyorsan, alaposan

tud borotválkozni.

SmartClick precíziós vágókészülék

Pattintsa fel bőrbarát precíziós formázónkat

külseje tökéletessé tételéhez. Ideális a bajusz

és a barkó gondozására.

SmartClean rendszer

A SmartClean egy gombnyomásra megtisztítja,

keni és tölti borotváját, hogy az a legjobb

teljesítményt nyújtsa.

45 perc vezeték nélküli borotválkozás

Több mint 45 perc működési idő áll a

rendelkezésére – ez nagyjából 15

borotválkozásnak felel meg – egy órás

töltéssel. Ez a borotva csak vezeték nélküli

módban működik.

1 óra töltési idő

Borotválkozzon tovább minden egyes töltéssel,

mindezt a hatékony, energiatakarékos, hosszú

élettartamú lítium-ion akkumulátornak

köszönhetően. Végezzen gyorstöltést 5 perc

alatt, és egy borotválkozás erejéig elegendő

lesz a töltöttség.

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Borotválási teljesítmény

Kontúrkövetés: 5 irányba mozgó, rugalmas

fejek

Borotválkozási rendszer: MultiPrecision

pengerendszer, Super Lift&Cut Action

SkinComfort: Aquatec nedves és száraz

használathoz, Bőrvédő rendszer

Tartozékok

SmartClean: Tisztít, Feltölt, Olajoz,

Tisztítópatron (tartozék)

SmartClick: Precíziós formázó

Védőtok: Utazótáska

Egyszerű használat

Kijelző: 1 szintes akkumulátor-jelző,

Akkumulátor lemerülését jelző fény,

Töltésjelző, Tisztításra emlékeztető jelzés,

Körkéscserére emlékeztető jelzés,

Utazózárjelző

Tisztítás: Teljesen lemosható

Üzemeltetés: Használat előtt húzza ki a

csatlakozót az aljzatból

Kialakítás

Markolat: Ergonomikus fogás és markolat

Szín: Szénszürke - vízkék - szupernóva-ezüst

Energiaellátás

Automatikus feszültségválasztás: 100–240 V

Akkumulátor típusa: Lítium-ion

Működési idő: 45 perc / 15 borotválkozás

Töltés: Teljes feltöltés 1 óra alatt, 5 perces

gyorstöltés 1 borotválkozáshoz

Maximális energiafelhasználás: 9 W

Készenléti mód: 0,1 W

Szerviz

2 év garancia

Cserélhető fej: Cserélje 2 évente SH50

tartozékkal

* Tízszer nagyobb védelmet biztosít a hagyományos

pengéhez képest - 2015-ben, Németországban végzett

teszt 21 napos akklimatizációt követően
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