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Един уред, различен външен вид
Гладко лице и оформено тяло наистина лесно с уредът "2 в 1". Има две отделни приставки:

за бръснене и оформяне. Само изберете тази, която желаете, щракнете я в дръжката и се

забавлявайте.

Гладко лице

За допълнителна защита на кожата използвайте с гел или пяна за бръснене

Удобни и безопасни за кожата

Оформено тяло

Лесно и безопасно подстригване и бръснене на окосмяването по тялото

Дръжката и приставката за оформяне на окосмяването по тялото са водоустойчиви

Лесна употреба

Изберете между две подвижни приставки, за да постигнете желания резултат

Получавате до 40 минути работа без кабел след 1-часово зареждане

Светлинният индикатор на батерията показва дали батерията е изтощена, зарежда се, или е

пълна

2 години гаранция, работи с напреженията в цял свят и има сменяеми ножчета

SmartClick система за лесно поставяне/сваляне на приставки
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Акценти

Подвижни приставки

Просто закрепете с едно щракване необходимата ви

приставка върху дръжката, за да я превърнете в

самобръсначка или уред за оформяне. Отстранете я

отново с едно щракване, когато приключите. За

гладко лице изберете самобръсначката. Искате да

оформите окосмяването по тялото си? Време е за

уреда за оформяне. Един инструмент, всякакви

прически.

Гладко лице

Бръснете на мокро с гел или пяна за бръснене за

допълнителна защита на кожата или на сухо за

удобство.

Гладко лице

Приставката с двойно въртящо се ножче е създадена

за лесно и чисто бръснене без убождания и

порязвания.

Оформено тяло

Закръглените гребени и перлените накрайници

предотвратяват възпаляването на кожата за

надеждно гладко оформяне по цялото тяло.

Водоустойчиви

Удобно подстригвате и бръснете окосмяването по

тялото, ако предпочитате и под душа.

Бързо 1-часово зареждане

Мощната батерия издържа до 40 минути след 1-

часово зареждане. 5-минутно зареждане ви дава

няколко минути време за работа, за да можете бързо

да довършите.

Светлинен индикатор

Светлинният индикатор на батерията се включва, за

да покаже, когато батерията е изтощена, зарежда се,

или е пълна.

Създаден за дълъг живот

Всичките ни самобръсначки имат 2-годишна гаранция

и могат да се адаптират към всякакво напрежение.

Ножчетата за подстригване никога не се нуждаят от

смазване. Дълготрайните ножчета единствено

трябва да се подменят след 2 години. Следва да

сменяте бръснещата пластина на уреда за оформяне

на тялото на всеки 12 месеца.

SmartClick

Системата за приставките SmartClick улеснява

превръщането на вашия Click&Style в самобръсначка,

машинка за оформяне на брада или уред за оформяне

на тялото. Просто закрепете с щракване

необходимата ви приставка върху дръжката, за да

завършите оформянето си.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Работни показатели при бръснене

Система за бръснене: Система ножчета ComfortCut

Лесна употреба

Зареждане: 1 час, Бързо зареждане

Почистване: За многократна употреба

Дизайн

Дръжка: Лесно захващане, Дръжка против

изплъзване

Аксесоари

Поддръжка: Четка за почистване, Предпазна капачка

Употреба: Гребен на уреда за оформяне на тялото

Захранване

Автоматичен избор на напрежение: 100 – 240 V

Време на работа: До 40 минути

Сервиз

2 години гаранция

Бръснеща глава: Подменяйте на всеки 2 години с

RQ32
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