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Üks töövahend, ükskõik

milline välimus

Tänu sellele kolm-ühes töövahendile saate tõesti hõlpsalt sileda näo, täiusliku

habemetüüka ja hooldatud keha. Sellel on kolm eraldi otsakut: raseerimiseks,

piiramiseks ja hooldamiseks. Lihtsalt valige soovitud otsak, klõpsake see

käepideme külge ja hakake pihta.

Sile nägu

Naha täielikuks kaitsmiseks kasutage koos raseerimiskreemiga

Mugav ja nahale ohutu

Täiuslik habemetüügas

Muutke oma välimust lihtsalt ja täpselt

Proovige erinevaid pikkuseid ja leidke oma stiil

Hooldatud keha

Lihtsaks ja ohutuks kehakarvade piiramiseks ja raseerimiseks

Käepide ja kehakarvade eemaldamise tarvik on veekindlad

Lihtne kasutada

Saate välimuse eest hoolitsemiseks valida kolme klõpskinnitusega tarviku seast

Kuni 40 minutit juhtmeta kasutamist pärast 1-tunnist laadimist

Aku tuli näitab, kas aku on tühi, laadimisel või täis.

Kaheaastane garantii, kõikjal maailmas sobiv pinge ja vahetatavad lõiketerad

SmartClicki süsteem tarvikute lihtsaks klõpsuga kinnitamiseks/eemaldamiseks
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Esiletõstetud tooted

Klõpskinnitusega tarvikud

Lihtsalt kinnitage vajalik tarvik klõpsuga

käepideme külge, et kasutada pardlit,

habemepiirlit või kehakarvade eemaldajat. Kui

olete lõpetanud, eemaldage see taas

klõpsuga. Sileda näo saavutamiseks valige

raseerija, ideaalse habemetüüka jaoks piirel.

Kui soovite kehakarvu hooldada, valige

kehakarvade tarvik. Üks vahend tagab täieliku

hoolduse.

Sile nägu

Kui soovite nahka täielikult kaitsta, raseerige

märjalt koos raseerimiskreemiga. Kui otsite

mugavust, võib ka kuivalt raseerida.

Sile nägu

Kaheosaline pöörlev tera on loodud lihtsaks ja

puhtaks raseerimiseks sisselõigete ohuta.

Täiuslik habemetüügas

Saate luua kõike ideaalsest habemetüükast

täpselt piiratud habeme või vuntsini.

Puhastamiseks loputage lihtsalt kraani all.

5 erinevat pikkuseseadistust

Saate valida viie pikkuse vahel: 1 mm tagab

ideaalse kolmepäevase habemetüüka ja 5 mm

lühikese habeme.

Hooldatud keha

Ümarate servadega kammid ja pärlikujulised

piiotsad aitavad vältida nahaärritusi, tagades

alati ühtlase raseerimiskogemuse.

Veekindel

Kui soovite, saate kehakarvu piirata ja

raseerida duši all.

Kiire laadimine ühe tunniga

Võimas aku kestab pärast ühetunnilist

laadimist kuni 40 minutit. Viieminutine

laadinime tagab mitu minutit tööaega, et

saaksite kiirelt lõpetada.

Aku tuli

Aku tuli näitab, kui aku on tühi, laadimisel või

täis.

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad

vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2

heitkoguseid. Kuidas? Nende

keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt

ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku

tooterühma keskses valdkonnas –

energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal,

ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning

usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.
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Spetsifikatsioon

Raseerimisjõudlus

Raseerimissüsteem: ComfortCuti terade

süsteem

Kergesti kasutatav

Laadimine: 1 tund, Kiirlaadimine

Disain

Käepide: Libisemisvastane haardekoht, Kerge

käepide

Tarvikud

Hooldus: Puhastusharjake, Kaitsev kate

Hoiustamine: Kott

Kasutamine: 3 kehakarvade kammi

Võimsus

Automaatpinge: 100–240 V

Kasutusaeg: Kuni 40 minutit

Hooldus

2-aastane garantii

Raseerimispea: Asendage iga 2 aasta järel

RQ32-ga
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