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Hatékony borotválkozás, magas fokú kényelem

és alaposság

Érezze a V-Track Pro hatékonyságát!

A V-Track PRO ellenáll a húzásnak, és a hosszabb szőrszálakkal is megbirkózik. A

72 önélező, V-alakú pengét tartalmazó V-Track PRO kevésbé húz még 3 napos

borosta esetén is.

Tökéletességre tervezve

V-track precíziós PRO körkések a legjobb borotválkozáshoz 3 napos borosta esetén

A 72 önélező penge minden szögből megragadja és levágja a szőrszálakat

A borotvafejek 8 különböző irányba mozognak a kiváló eredmény érdekében

Kényelmes, alapos végeredmény

Borotválja le szakálla sűrű részeit a 20%-kal nagyobb teljesítmény segítségével

Kényelmes száraz vagy frissítő nedves borotválkozás az Aquatec segítségével

Egyszerű használat

60 perc vezeték nélküli borotválkozás a teljes feltöltés után

1 óra töltési idő

Leöblítheti a borotvát a csap alatt

2 év garancia, univerzális feszültségválasztás és cserélhető pengék

Hozza ki a legtöbbet a borotvájából

Rápattintható formázó a bajusz és a pajesz tökéletes formázásához
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Fénypontok

V-Track precíziós PRO körkések

Legyen tökéletesen alapos borotválkozásban

része. A V-Track precíziós PRO körkések

óvatosan minden szőrszálat a legideálisabb

vágási pozícióba igazítanak a 3 napos

borostában, még a lesimuló és különböző

hosszúságú szőrszálakat is. 30%-kal simább

borotválás, kevesebb mozdulattal, a bőr

kímélése mellett.

72 önélező penge

72 önélező penge. 151 000 vágás percenként.

Egyetlen szőrszál sem marad meg – a

növekedési iránytól függetlenül.

8 irányba mozgó, ContourDetect körkések

Kövesse az arc és a nyak körvonalait a 8

irányba mozgó, ContourDetect körkésekkel.

Minden menetben 20%-kal több szőrszálat vág

le. Az eredmény kivételesen alapos, sima

borotválkozás.

Turbo+ üzemmód

A Turbo+ üzemmód aktiválásával 20%-kal

növelhető a teljesítmény, így még gyorsabban

borotválhatja a szakálla sűrűbb részeit.

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.

60 perc vezeték nélküli borotválkozás

Egy órás töltéssel 60 perc üzemidő áll a

rendelkezésére – ez nagyjából 20

borotválkozásnak felel meg. 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.

Teljesen lemosható borotva

Csak nyissa fel a borotvafejet, hogy alaposan

el tudja mosni a csap alatt.

SmartClick precíziós vágókészülék

Pattintsa fel bőrbarát precíziós formázónkat

külseje tökéletessé tételéhez. Ideális a bajusz

és a barkó gondozására.
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Műszaki adatok

Borotválási teljesítmény

Borotválkozási rendszer: V-Track precíziós

PRO körkések, 72 önélező penge

Kontúrkövetés: 8 irányba mozgó,

ContourDetect körkések

SkinComfort: Bőrvédő rendszer, Aquatec

nedves és száraz használathoz

Turbo+ üzemmód: Borotválkozzon 20%-kal

nagyobb teljesítménnyel

Tartozékok

SmartClick: Precíziós formázó

Védőtok: Utazótáska

Energiaellátás

Működési idő: 60 perc / 20 borotválkozás

Töltés: Teljes feltöltés 1 óra alatt, 5 perces

gyorstöltés 1 borotválkozáshoz

Akkumulátor típusa: Lítium-ion

Automatikus feszültségválasztás: 100–240 V

Maximális energiafelhasználás: 9 W

Készenléti mód: 0,1 W

Egyszerű használat

Nedves és száraz használathoz: Nedves és

száraz használatra egyaránt

Tisztítás: Teljesen lemosható

Üzemeltetés: Vezeték nélküli használat,

Használat előtt húzza ki a csatlakozót az

aljzatból

Kialakítás

Markolat: Ergonomikus fogás és markolat

Szín: Csillagok háborúja Lázadás

Szerviz

2 év garancia

Cserélhető fej: Cserélje 2 évenként SH90

tartozékkal

* 30%-kal simább borotválási eredmény érhető el

kevesebb mozdulattal - a Philips elődhöz képest

* Akár 20%-kal több levágott szőrszál – a Philips elődhöz

képest

* 20%-kal nagyobb teljesítmény - a Turbo+ üzemmód

nélküli használathoz képest
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