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Egyetlen eszköz, számtalan

stílus

A sima arcbőr és a szőrtelenített test igazán egyszerűen elérhető ennek a 2-az-1-

ben eszköznek a segítségével. Két különböző tartozékkal rendelkezik:

borotváláshoz és vágáshoz. Csak válassza ki a megfelelőt, pattintsa fel a

markolatra és már kezdheti is.

Sima arcbőr

A bőr extra védelme érdekében használja borotválkozó krémmel.

Kényelmes és kíméletes a bőrhöz

Szőrtelenített test

A testszőrzet vágása és borotválása egyszerűen és biztonságosan

A markolat és a testszőrtelenítő tartozék vízálló

Egyszerű használat

Válasszon a 2 fel- és lepattintható tartozék közül a kívánt eredményhez.

Akár 40 perc vezeték nélküli használat 1 óra töltés után

Az akkumulátor jelzőfénye mutatja: az akku. lemerült/töltődik/fel van töltve

2 év garancia, univerzális feszültségválasztás és cserélhető pengék

SmartClick rendszer a tartozékok egyszerű fel- és lepattintásához
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Fénypontok

Fel- és lepattintható tartozékok

Egyszerűen pattintsa fel a markolatra a kívánt

tartozékot, hogy borotvává vagy

testszőrtelenítővé alakítsa azt. Ha végzett,

ismét pattintsa le azt. A sima arcbőr érdekében

válassza a borotvát. El szeretné távolítani

testszőrzetét? Használja a testszőrtelenítőt.

Egyetlen eszköz, számtalan stílus.

Sima arcbőr

Az arcbőr fokozott védelme érdekében

végezzen nedves borotválást borotválkozó

krémmel, vagy a kényelem érdekében válassza

a száraz vágást.

Sima arcbőr

A kettős körkéses borotvát tartalmazó tartozék

az egyszerű, tiszta, vágások és sérülések

nélküli borotválkozást szolgálja.

Szőrtelenített test

A lekerekített fésűkkel és gyöngyház

vágóélekkel megelőzhető a bőrirritáció, a teljes

test szőrtelenítése pedig megbízhatóan

egyenletes.

Vízálló

Vágja és borotválja le kényelmesen teljes

testszőrzetét, a zuhany alatt, ha ahhoz van

kedve.

Gyors, 1 órás töltési idő

A nagy teljesítményű akkumulátor 40 percig

bírja 1 óra töltést követően. Egy gyors, 5 perces

töltés több perces használatot eredményez, így

gyorsan végezhet a vágással.

Akkumulátor jelzőfény

Az akkumulátor jelzőfénye mutatja, amikor az

akkumulátor lemerült, töltődik vagy fel van

töltve.

Tartósságra tervezve

Minden borotvánkra 2 éves, a világ minden

részére kiterjedő garancia vonatkozik.

Készülékeink minden feszültség mellett

használhatók. A vágókéseknek nincs szükségük

olajozásra. A rendkívül tartós

pengék 2 év után szorulnak csupán cserére. A

testszőrtelenítő borotvaszitafejét 12 havonta

cserélni kell.

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Borotválási teljesítmény

Borotválkozási rendszer: ComfortCut

pengerendszer

Könnyű használat

Töltés: 1 óra, Gyorstöltés

Tisztítás: Lemosható

Formatervezés

Markolat: Kényelmes markolat, Csúszásgátló

markolat

Tartozékok

Karbantartás: Tisztítókefe, Védőkupak

Használat: Testszőrtelenítéshez használatos

fésű

Tápellátás

Automatikus feszültségválasztás: 100–240 V

Működési idő: Akár 40 perc

Szerviz

2 év garancia

Borotvafej: Cserélje 2 évenként RQ32

tartozékkal
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