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Tek bir cihaz, istediğiniz

görünüm

Bu 2'si 1 arada cihaz ile pürüzsüz bir yüze ve mükemmel bir kirli sakala kolaylıkla

sahip olun. Tıraş ve düzeltme için iki ayrı aparatı bulunur. İstediğiniz aparatı seçin,

cihazın sapına takın ve kullanmaya başlayın.

Kullanım kolaylığı

İstediğiniz görünümü elde etmek için 2 tak-çıkar aparatı arasından birini seçin

Kolay tak-çıkar aparatlar için SmartClick sistemi

1 saatlik şarjın ardından 40 dakikaya kadar kablosuz kullanabilirsiniz

Pil ışığı pil zayıf, şarjda veya dolu olduğunda belirir

2 yıllık garanti, dünyanın her yerindeki gerilim değerleriyle uyumluluk ve

değiştirilebilir bıçaklar

Pürüzsüz bir yüz

Ekstra cilt koruması için tıraş kremi ile kullanın

Ciltte kullanışlı ve güvenli

Kusursuz bir kirli sakal

Size en çok uyan görünümü elde etmek için farklı uzunlukları deneyin

Kolay ve hassas bir şekilde görünümünüzü değiştirin
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Özellikler

Tak-çıkar aparatlar

Cihazı tıraş makinesine veya düzelticiye

dönüştürmek için ihtiyacınız olan aparatı

cihazın sapına takın. İşiniz bittiğinde çıkarın.

Pürüzsüz bir yüz için tıraş makinesini seçin.

Sakalınızı ya da kirli sakalınızı düzeltmek mi

istiyorsunuz? O halde düzelticiyi kullanın. Tek

bir cihaz, istediğiniz görünüm.

Pürüzsüz bir yüz

Ekstra cilt koruması için tıraş kremi ile ıslak

tıraş edin veya kolaylık için kuru tıraş edin.

Pürüzsüz bir yüz

İkili döndürülebilir jilet aparatı, çiziksiz ve

kesiksiz, kolay ve temiz bir tıraş için

tasarlanmıştır.

Kusursuz bir kirli sakal

Kusursuz bir kirli sakaldan düzeltilmiş sakal

veya bıyığa kadar her görünümü

yaratabilirsiniz. Temizlemek için musluk

suyunda kolayca durulayın.

5 farklı uzunluk ayarı

5 uzunluk ayarından birini seçin: 3 günlük kirli

sakal için 1 mm ve kısa sakal için 5 mm.

1 saatte hızlı şarj

Güçlü pil 1 saatlik şarjın ardından 40 dakikaya

kadar kullanılabilir. 5 dakikalık şarj birkaç

dakika çalışma süresi sağlar. Böylece işinizi

hızlıca bitirebilirsiniz.

Pil ışığı

Pil ışığı pilin zayıf, şarjda veya dolu olduğunu

göstermek için yanar.

Uzun ömürlü

Tüm tıraş makinelerimiz uluslararası 2 yıl

garantiye sahiptir ve tüm gerilim değerleriyle

uyumludur. Düzeltici bıçaklarının yağlanması

gerekmez. Yalnızca uzun ömürlü bıçakların 2

yıl sonra değiştirilmesi gerekir.

SmartClick

SmartClick aparat sistemi Click&Style

ürününüzü bir tıraş makinesine, sakal

düzelticiye veya vücut bakım cihazına

dönüştürmeyi kolaylaştırır. Tarzınızı

tamamlamak için ihtiyacınız olan aparatı

cihazın sapına takmanız yeterlidir.

Philips Yeşil Logosu

Philips Çevreci Ürünler maliyetleri, enerji

tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltabiliyor.

Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği,

Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri

dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü

güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak

Alanlarından en az birinde, çevre için önemli

katkılar sağlıyor.
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Teknik Özellikler

Aksesuarlar

Bakım: Temizleme fırçası, Koruyucu kapak

Tasarım

Gövde: kayma önleyici kavrama, Kolay tutuş

Kullanım kolaylığı

Şarj: 1 saat, Hızlı şarj

Güç

Otomatik voltaj: 100-240 V

Çalışma süresi: 40 dakikaya kadar

Servis

2 yıl garanti

Tıraş başlığı: 2 yılda bir RQ32 ile değiştirin

Tıraş Performansı

Tıraş sistemi: ComfortCut Bıçak Sistemi

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden

haber vermeden değişiklik yapılabilir

Ticari markalar, Koninklijke Philips

N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara

aittir.

Yayın tarihi 2019‑07‑30

Sürüm: 3.0.1

EAN: 08 71010 37278 04

www.philips.com

http://www.philips.com/

