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Täydellinen parranajo miellyttävästi ja ilman

ihoärsytystä

Nauti V-Track Pro -tehosta!

V-Track PRO tehoaa pitkiinkin ihokarvoihin. Itseteroittuvat V-muotoiset V-Track

PRO - 72 -terät leikkaavat pidemmänkin sängen ilman vetämistä.

Suunniteltu täydelliseksi

V-track Precision PRO -terät takaavat parhaan lopputuloksen pidempääkin sänkeä

ajettaessa

72 pyörivää terää katkaisevat myös erisuuntaiset karvat

Ajopäät joustavat 8 eri suuntaan, upea lopputulos

Miellyttävä parranajo

Valitse kolmesta eri ajoasetuksesta

Aquatec-tiivistyksen ansiosta voit valita miellyttävän kuiva-ajon tai virkistävän

märkäajon

Helppokäyttöinen

60 min käyttöaika täyteen ladattuna

1 tunnin latausaika

Parranajokoneen voi huuhdella juoksevalla vedellä

2 vuoden takuu, automaattinen jännitteenvalinta ja vaihdettavat terät

Ota kaikki irti parranajokoneestasi

Helposti kiinnitettävä trimmeri viiksien ja pulisonkien siistimiseen
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Kohokohdat

V-Track Precision PRO -terät

Varmista tarkka ajotulos. V-Track Precision

PRO -terät asettavat jokaisen karvan, jopa

ihonmyötäiset, pitkät ja eripituiset karvat,

hellävaraisesti parhaaseen asentoon ajoa

varten. Leikkaa 30 % lähempää ja vähemmillä

vedoilla ihoa ärsyttämättä.

72 itseteroittuvaa terää

72 itseteroittuvaa terää. 151 000 leikkausliikettä

minuutissa. Yhtään karvaa ei jää ajelemallesi

alueelle riippumatta siitä, mihin suuntaan ne

kasvavat.

8-suuntaiset ContourDetect-ajopäät

8-suuntaiset ContourDetect-ajopäät

myötäilevät kasvojen ja kaulan kaarteita

tarkasti, joten tavoitat 20 % enemmän karvoja

jokaisella vedolla. Saat tarkan ja sileän

ajotuloksen.

Henkilökohtaiset mukavuusasetukset

Voit valita kolmesta asetuksesta itsellesi

sopivimman: Herkkä – hellävaraiseen mutta

tarkkaan ajoon. Normaali – perusteelliseen

jokapäiväiseen ajoon. Nopea – nopeaan,

aikaa säästävään ajoon.

Aquatec Wet & Dry

Aja partasi juuri niin kuin haluat. Aquatec Wet

& Dry -tiivistyksen ansiosta voit valita nopean

ja miellyttävän kuiva-ajon tai märkäajon

levittämällä geeliä tai vaahtoa – jopa

suihkussa.

60 min käyttöaika

Saat 60 minuuttia käyttöaikaa eli noin

20 ajokertaa yhden tunnin latauksella. Tämä

parranajokone toimii vain johdottomassa

tilassa.

1 tunnin latausaika

Aja pidempään jokaisella latauksella

tehokkaan ja energiaa säästävän pitkäikäisen

litiumioniakun ansiosta. Viiden minuutin

pikalataus antaa riittävästi virtaa yhteen ajoon.

Täysin pestävä parranajokone

Ajopää on helppo avata ja huuhdella

juoksevalla vedellä.

Dark Side

Star Wars

Dark Side

Star Wars

Star Wars

Star Wars
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Tekniset tiedot

Ajoteho

Ajojärjestelmä: V-Track Precision PRO -terät,

72 itseteroittuvaa terää

Myötäilee muotoja: 8-suuntaiset

ContourDetect-ajopäät

SkinComfort: SkinProtection-järjestelmä,

AquaTec Wet & Dry

Henkilökohtaiset mukavuusasetukset: Herkkä,

normaali, nopea

Lisätarvikkeet

SmartClick: Tarkkuustrimmeri

Pussi: Säilytyspussi kotiin ja matkoille

Virta

Käyttöaika: 60 min / 20 ajokertaa

Lataaminen: Latautuu täyteen tunnissa, 5

minuutin pikalataus yhtä parranajoa varten

Akkutyyppi: Litiumioni

Automaattinen jännite: 100 - 240 V

Valmiustilan virta: 0,1 W

Enimmäisvirrankulutus: 9 W

Helppokäyttöinen

Wet & Dry: Kuivaan ja märkään käyttöön

Puhdistaminen: Täysin pestävä

Toimi: Johdoton käyttö, Irrota pistoke

pistorasiasta ennen käyttöä

Muotoilu

Väri: Star Wars Dark Side

Kahva: Ergonominen varsi ja kahva

Huolto

2 vuoden takuu

Vaihtoterä: Vaihda kahden vuoden välein

SH90:een

* Leikkaa 30 % lähempää ihoa ja vähemmillä vedoilla

verrattuna aiempiin Philipsin tuotteisiin

* Leikkaa jopa 20 % enemmän verrattuna Philipsin

aiempiin malleihin
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