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Yksi laite, monta tyyliä
Nyt voit ajaa parran ja siistiä vartalokarvat samalla laitteella. Partakoneen ja

trimmerin sisältävässä monitoimilaitteessa on erilliset lisäosat parran ajamiseen ja

vartalokarvojen trimmaamiseen. Napsauta vain haluamasi ajopää paikalleen ja

olet valmis aloittamaan.

Sileät kasvot

Voit suojata ihoa parhaiten käyttämällä partavaahtoa

Helppokäyttöinen ja suojaa ihoa

Siisti vartalo

Aja ja siisti ihokarvat helposti ja turvallisesti

Runko ja vartalotrimmauslisäosa ovat vedenkestäviä

Helppokäyttöinen

Valitse toinen kahdesta napsautettavasta lisäosasta tarpeidesi mukaan

Saat 1 tunnin latauksella jopa 40 minuuttia johdotonta käyttöaikaa

Akun merkkivalo osoittaa, onko akun virta vähissä tai täynnä tai ladataanko akkua

parhaillaan

2 vuoden takuu, automaattinen jännitteenvalinta ja vaihdettavat terät

SmartClick-järjestelmällä lisäosat voi kiinnittää helposti napsauttamalla
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Kohokohdat

Napsautettavat lisäosat

Napsauta vain lisäosa runkoon, jolloin siitä

tulee valintasi mukaan parranajokone tai

vartalotrimmeri. Lisäosan voi irrottaa käytön

jälkeen. Valitse parranajokone kasvojen

käsittelyyn, ja vartalotrimmauslisäosa

vartalokarvoihin. Yksi laite, kaksi käyttötapaa.

Sileät kasvot

Suojaa ihoa ajamalla karvat märkänä

partavaahdon kanssa tai käytä laitetta

kätevästi kuivana.

Sileät kasvot

Pyörivä kaksiosainen leikkausosa on

suunniteltu helppokäyttöiseen ja siistiin

parranajoon, ja sen ansiosta voit unohtaa

naarmut ja haavat.

Siisti vartalo

Pyöristetyt ohjauskammat ja helmiäiskärjet

ehkäisevät ihoärsytystä, joten voit trimmata

karvoja kaikkialta vartalostasi.

Roisketiivis

Voit siis trimmata ja ajaa vartalokarvojasi

miellyttävästi suihkussa.

Nopea 1 tunnin lataus

Tehokas akku kestää jopa 40 minuuttia

1 tunnin latauksella. 5 minuutin pikalatauksella

saat useita minuutteja käyttöaikaa, joten sinun

ei tarvitse turhaan odottaa.

Akun merkkivalo

Akun merkkivalo syttyy, kun akun virta on

vähissä tai täynnä tai kun sitä ladataan.

Kestävä

Kaikilla parranajokoneillamme on 2 vuoden

maailmanlaajuinen takuu, ja niitä voi käyttää

kaikilla jännitteillä. Kestävien terien vaihtoväli

on 2 vuotta. Vartalotrimmauslisäosan

teräverkko tulisi vaihtaa 12 kuukauden välein.

SmartClick

SmartClick-järjestelmän ansiosta Click&Style

muuttuu helposti eri lisäosilla

parranajokoneeksi, partatrimmeriksi tai

vartalotrimmeriksi. Valitse käyttötapasi

napsauttamalla sopiva lisäosa runkoon.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Ajoteho

Ajojärjestelmä: ComfortCut-teräjärjestelmä

Helppokäyttöinen

Lataaminen: 1 tunti, Pikalataus

Puhdistaminen: Pestävä

Muotoilu

Kahva: Käteen sopiva kahva, Luistamista

estävä kädensija

Lisätarvikkeet

Ylläpito: Puhdistusharja, Suojus

Käyttö: Vartalotrimmausohjauskampa

Virta

Automaattinen jännite: 100 - 240 V

Käyttöaika: Jopa 40 minuuttia

Huolto

2 vuoden takuu

Ajopää: Vaihda kahden vuoden välein
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