Elektrisch scheerapparaat
voor nat en droog scheren
AquaTouch
MultiPrecision-messysteem
45 min. draadloos gebruik/1 uur
opladen
SmartClick-precisietrimmer

Nat en droog, beschermende scheerbeurt
Beschermt 10x beter dan een standaardmesje
Het AquaTouch-scheerapparaat beschermt uw huid terwijl u geniet van een
verfrissende scheerbeurt. Ons MultiPrecision-systeem met afgeronde
scheerhoofden glijdt soepel over uw huid en is ontworpen om die te beschermen.
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Comfortabel en glad scheren
De afgeronde scheerkop glijdt soepel over uw huid om deze te beschermen
Comfortabel droog of verfrissend nat scheren met Aquatec
Messen tillen de haren op en snijden vervolgens de lange en korte samen voor een
snelle scheerbeurt
Scheerhoofden draaien in 5 richtingen voor een snelle en gladde scheerbeurt
Tilt haartjes op voor een comfortabele gladde scheerbeurt
Gebruiksvriendelijk
45 minuten snoerloos scheren
Oplaadtijd van 1 uur
Batterij-indicator met 1 niveaus en reisvergrendelingsindicatoren
2 jaar garantie, werkt op alle voltages, vervangbare mesjes
Haal het maximale uit uw scheerapparaat
Opzetbare trimmer voor het perfect trimmen van snor en bakkebaarden
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Kenmerken
Huidbeschermend systeem

Flex-scheerhoofden, 5 draairichtingen

Oplaadtijd van 1 uur

Scheer glad zonder wondjes en sneetjes. Het
MultiPrecision-systeem met afgeronde
scheerhoofden glijdt soepel over uw huid
terwijl deze wordt beschermd.

Flex-scheerhoofden met 5 draairichtingen
zorgen voor nauw contact met de huid voor een
snelle en gladde scheerbeurt, zelfs bij de hals
en kaaklijn.

Scheer langer na elke keer opladen, dankzij
onze krachtige, energiezuinige en duurzame
lithium-ionaccu. Laad snel op in 5 minuten en
u hebt voldoende vermogen voor één
scheerbeurt.

Aquatec voor nat en droog scheren

SmartClick-precisietrimmer
LED-display

Kies hoe u het liefst scheert. Met de Aquatec
Wet & Dry-afdichting kunt u kiezen voor een
snelle en comfortabele droge scheerbeurt. Of u
kunt nat scheren, met gel of schuim, zelfs
onder de douche.

Bevestig onze huidvriendelijke precisietrimmer
om uw look te voltooien. Deze is ideaal voor
het onderhouden van uw snor en het trimmen
van uw bakkebaarden.
45 minuten snoerloos scheren

MultiPrecision-messysteem

Ga voor een snel en glad scheerresultaat. Ons
MultiPrecision-systeem tilt alle haartjes op en
scheert ze samen met resterende stoppels. En
dat alles in enkele bewegingen.

Na 1 uur opladen kunt u meer dan 45 minuten
scheren, dat zijn ongeveer 15 scheerbeurten.
Dit scheerapparaat is alleen draadloos te
gebruiken.

Het intuïtieve display geeft relevante
informatie weer voor optimale prestaties van
uw scheerapparaat: - batterij-indicator met 1
niveaus - reinigingsindicator - batterij bijna
leeg-indicator - indicatie voor scheerhoofden
vervangen - reisvergrendelingsindicator

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: MultiPrecision-messysteem,
Super Lift & Cut-systeem
Contourvolgend: Flex-scheerhoofden, 5
draairichtingen
SkinComfort: SkinProtection-systeem, AquaTec
Wet & Dry
Accessoires
SmartClick: Precisietrimmer
Onderhoud: Beschermkap

Gebruiksgemak
Display: Batterij-indicator met 1 niveau,
Batterij bijna leeg-indicator, Oplaadindicator,
Reinigingsindicator, Indicatie voor
scheerhoofden vervangen,
Reisvergrendelingsindicator
Reiniging: Volledig afspoelbaar
Bediening: Koppel los voor gebruik

Vermogen
Automatisch voltage: 100 - 240 V
Batterijtype: Lithium-ion
Gebruikstijd: 45 min. / 15 scheerbeurten
Opladen: Volledig opladen in 1 uur, Snelle
oplaadtijd van 5 min. voor 1 keer scheren
Maximaal energieverbruik: 9 W
Energieverbruik in stand-by: 0,1 W

Ontwerp
Handvat: Ergonomische grip
Kleur: Neptunusblauw - Houtskoolgrijs

Service
2 jaar garantie
Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar
vervangen met SH50
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* Beschermt 10x beter dan een standaardmesje - test
uitgevoerd in Duitsland 2015, na 21 dagen
acclimatisering

