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draairichtingen

SkinGlide-ringen

SmartClick-precisietrimmer
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Beschermende scheerbeurt, minimale huidirritatie

Ervaar de kracht van V-Track Pro!

Gebruik de kracht van V-Track PRO om ook langer haar de baas te zijn. De 72

zelfslijpende V-vormige mesjes van onze V-Track PRO trekken minder aan haartjes

als u scheert, zelfs bij stoppels van 3 dagen.

Ontworpen voor perfectie
V-Track Precision PRO voor onze beste scheerbeurt voor stoppels van 3 dagen

72 draaiende mesjes pakken en trimmen haar vanuit alle hoeken

Flexibele scheerhoofden met 5 draairichtingen volgen de contouren van de huid voor

minder druk

Ontworpen voor maximaal huidcomfort
SkinGlide-ringen met coating die wrijving vermindert voor soepel glijden

Comfortabel droog of verfrissend nat scheren met Aquatec

Gebruiksvriendelijk
60 minuten draadloos scheren bij volle accu

1 uur oplaadtijd

Scheerapparaat kan worden schoongespoeld onder de kraan

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
V-Track Precision PRO-mesjes

Scheer perfect glad. De V-Track Precision

PRO-mesjes brengen elk haartje voorzichtig in

de beste positie bij stoppels van 3 dagen, zelfs

plat liggende haren en haren met verschillende

lengtes. Scheert 30% gladder met minder

bewegingen, waardoor uw huid in perfecte

conditie blijft.

72 zelfslijpende mesjes

72 zelfslijpende mesjes. 151.000 trims per

minuut. Nul haartjes blijven staan, ongeacht de

groeirichting.

SkinGlide-ringen

Geniet van een comfortabele scheerbeurt met

de SkinGlide-ringen met anti-wrijvingscoating

die zijn voorzien van microbolletjes.

Duizenden piepkleine glasachtige bolletjes

verminderen de wrijving en weerstand tussen

het scheerapparaat en de huid. Hierdoor glijdt

het scheerapparaat soepel en gemakkelijk over

de huid en helpt het huidirritatie te voorkomen.

Dynamic Flex-scheerhoofden met 5
draairichtingen

Onze scheerhoofden draaien eenvoudig in 5

richtingen en volgen zo voorzichtig alle

contouren van uw gezicht en hals. Er is bij het

scheren minder druk nodig, waardoor de

belasting van de huid wordt geminimaliseerd.

Aquatec voor nat en droog scheren

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.

60 min. draadloos scheren

Na 1 uur opladen kunt u 60 minuten scheren;

dat zijn ongeveer 20 scheerbeurten. Dit

scheerapparaat is alleen draadloos te

gebruiken.

1 uur oplaadtijd

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.

Volledig wasbaar scheerapparaat

Klap het scheerhoofd open en spoel het

apparaat grondig af onder de kraan.

SmartClick-precisietrimmer

Bevestig onze huidvriendelijke precisietrimmer

om uw look te voltooien. Deze is ideaal voor

het onderhouden van uw snor en het trimmen

van uw bakkebaarden.
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Specificaties
Scheerresultaten
Scheersysteem: V-Track Precision PRO-

mesjes, 72 zelfslijpende mesjes

SkinComfort: SkinGlide-ringen, SkinProtection-

systeem, AquaTec Wet & Dry

Contourvolgend: DynamicFlex-scheerhoofden

met 5 draairichtingen

Accessoires
SmartClick: Precisietrimmer

Etui: Reisetui

Vermogen
Gebruikstijd: 60 min. / 20 scheerbeurten

Opladen: Volledig opladen in 1 uur, Snelle

oplaadtijd van 5 min. voor 1 keer scheren

Batterijtype: Lithium-ion

Automatisch voltage: 100 - 240 V

Maximaal energieverbruik: 9 W

Energieverbruik in stand-by: 0,1 W

Gebruiksgemak
Nat & droog: Nat en droog te gebruiken

Reiniging: Volledig wasbaar

Bediening: Snoerloos gebruik, Loskoppelen

voor gebruik

Ontwerp
Kleur: Star Wars Light Side

Handvat: Ergonomische grip en gebruik

Service
2 jaar garantie

Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar

vervangen met SH70

Software
Software-update: Philips biedt relevante

software-updates aan gedurende 2 jaar na de

aankoopdatum

* Scheert 30% gladder met minder bewegingen - in

vergelijking met de Philips-voorganger
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