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Efektywne golenie, doskonały komfort i

nadzwyczajna dokładność

Poczuj moc systemu V-Track Pro!

System V-Track PRO pozwala okiełznać nawet dłuższe włosy bez ich bolesnego

wyrywania. 72 samoostrzące się ostrza w kształcie litery V w systemie V-Track

PRO przycinają włosy, ograniczając ciągnięcie — nawet w przypadku 3-dniowego

zarostu.

Produkt opracowany z myślą o doskonałych rezultatach

V-Track Precision PRO to nasz najlepszy sposób na golenie 3-dniowego zarostu

72 obrotowe ostrza ścinają zarost pod każdym kątem

Głowice poruszają się w 8 różnych kierunkach, co pozwala uzyskać doskonałe efekty

Wygodne i dokładne golenie

Golenie gęstej brody dzięki o 20% większej mocy

Dzięki uszczelnieniu Aquatec możesz wybrać wygodne golenie na sucho lub

odświeżające golenie na mokro

Wygodne użytkowanie

60 min bezprzewodowej pracy po pełnym naładowaniu

Czas ładowania: 1 godz.

Golarkę można płukać pod bieżącą wodą

2-letnia gwarancja, uniwersalny zakres napięć ładowania i wymienne ostrza

Wykorzystaj w pełni możliwości swojej golarki

Nakładany trymer umożliwia idealne przycinanie wąsów i bokobrodów
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Zalety

Ostrza V-Track Precision PRO

Zafunduj sobie doskonałe golenie — ostrza V-

Track Precision PRO delikatnie układają każdy

włos w najlepszej pozycji do golenia 3-

dniowego zrostu, nawet włosy przylegające do

skóry i o różnej długości. Golą o 30% bliżej

skóry, dzięki czemu wystarczy kilka

pociągnięć, by skóra była wspaniale ogolona.

72 samoostrzące się ostrza

72 samoostrzące się ostrza. 151 000 cięć na

minutę. Urządzenie nie pozostawia żadnych

włosów — bez względu na to, pod jakim kątem

rosły.

8-kierunkowe głowice ContourDetect

8-kierunkowe głowice ContourDetect idealnie

dopasowują się do kształtu twarzy i szyi.

Wychwycisz 20% więcej włosów za każdym

pociągnięciem, dzięki czemu golenie będzie

niezwykle dokładne i gładkie.

Tryb Turbo+

Ogol gęstą brodę jeszcze szybciej dzięki

funkcji wzmocnienia o 20%, które można

uzyskać po aktywowaniu trybu Turbo+.

Uszczelnienie Aquatec do golenia na sucho i

na mokro

Wybierz preferowany sposób golenia.

Uszczelnienie Aquatec umożliwia wybór

szybkiego, a jednocześnie komfortowego

golenia na sucho lub golenia na mokro — z

użyciem żelu lub pianki — nawet pod

prysznicem.

60 min bezprzewodowej pracy

Uzyskasz 60 minut czasu pracy — około 20

cykli golenia — po godzinie ładowania.

Golarka pracuje tylko w trybie

bezprzewodowym.

Czas ładowania: 1 godz.

Dłuższe golenie po każdym ładowaniu dzięki

wydajnemu, efektywnemu i trwałemu

akumulatorowi litowo-jonowemu. Szybkie

ładowanie przez 5 minut wystarczy na jeden

cykl golenia.

Golarka z możliwością pełnego mycia w

wodzie

Wystarczy otworzyć głowicę golarki, aby

dokładnie wypłukać ją pod bieżącą wodą.

Precyzyjny trymer SmartClick

Nałóż przyjazny dla skóry precyzyjny trymer,

aby wykończyć stylizację. Nadaje się on

doskonale do pielęgnacji wąsów i przycinania

bokobrodów.
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Dane techniczne

Efektywność golenia

System golenia: Ostrza V-Track Precision PRO,

72 samoostrzące się ostrza

Dopasowująca się do kształtu ciała: 8-

kierunkowe głowice ContourDetect

SkinComfort: System SkinProtection, Uszczeln.

AquaTec do golenia na sucho i na mokro

Tryb Turbo+: Golenie z mocą większą o 20%

Akcesoria

SmartClick: Precyzyjny trymer

Pokrowiec: Etui podróżne

Moc

Czas pracy: 60 minut/20 cykli golenia

Ładowanie: Pełne ładowanie trwa 1 godzinę,

Szybkie, 5-minutowe ładowanie umożliwia

pojedyncze golenie

Typ baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Automatyczne napięcie: 100–240 V

Maks. pobór mocy: 9 W

Pobór mocy w trybie gotowości: 0,1 W

Łatwość użytkowania

Na mokro i na sucho: Możliwość używania na

mokro i na sucho

Czyszczenie: Możliwość mycia pod bieżącą

wodą

Działanie: Zasilanie akumulatorowe, Przed

użyciem odłącz od gniazdka elektrycznego

Wykończenie

Rączka: Ergonomiczny uchwyt ułatwiający

trzymanie

Kolor: Star Wars Rebellion

Serwis

2 lata gwarancji

Wymienna głowica: Wymieniaj co 2 lata na

głowicę SH90

* Goli o 30% bliżej skóry przy mniejszej liczbie pociągnięć

w porównaniu z poprzednim modele firmy Philips

* Przycina do 20% więcej włosów w porównaniu z

poprzednim modelem firmy Philips

* 20% więcej mocy — w porównaniu do niekorzystania z

trybu Turbo+
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