
 

raka, styla och
trimma

Click&Style

 
SmartClick-funktion för
tillbehören

Vattentät - går att använda i
duschen

3-i-1-verktyg
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Ett verktyg, valfri look vid

din rakning eller styling

3-i-1-verktyget med click-on-funktion som ger dig lent ansikte, en perfekt stubb

eller en kroppstrimning på ett superenkelt sätt. Kropps- och ansiktshår har stort

intryck på ditt utseende, och med Philips Click & Style kan du skapa din egen unika

stil! Du sätter enkelt fast tillbehören med ett klick: ett tillbehör för rakning (shavern),

ett för trimning av ansiktshår (trimmern) samt ett tillbehör för bodygrooming

(bodygroomer). Alla tillbehör och delar i Philips Click & Shave är vattentäta och går

att använda med eller utan raklödder samt när du duschar.

Lent ansikte

För extra hudskydd vid din rakning - använd raklotion

Praktisk och säker på huden

Perfekt skäggstubb

Ändra enkelt ditt utseende med precision

Prova olika längder för att få den look som passar dig bäst

Kroppstrimning

Enkel och säker trimning och rakning av kroppshår

Handtaget och alla tillbehör är vattentäta

Lättanvänd

Välj din unika stil för rakning eller styling

Upp till 40 minuters sladdlös användning efter en 1 timmes laddning

Batterilampan visar när batteriet är svagt, laddas eller är fulladdat

2-årsgaranti, spänning för användning i hela världen och utbytbara blad

SmartClick-funktion för tillbehören som enkelt knäpps på och av
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Funktioner

Tillbehör som knäpps på och av

SmartClick-funktionen gör att du enkelt klickar

fast det tillbehör du vill ha och förvandlar Click

& Style till en rakapparat, skäggtrimmer eller

kroppstrimmer. När du vill byta är det bara att

klicka av den igen. För en nära och slät rakning

klickar du fast tillbehöret för rakning. För styling

som stubb, mustasch- eller skäggtrimning

klickar du fast trimmern. När du vill trimma

håret på kroppen klickar du fast bodygroomern.

Lent ansikte

Raktillbehöret har dubbelroterande

skärhuvuden som är utformade för enkel och

slät rakning utan skärsår eller hudirritation.

Philips Click & Shave är bra för dig med känslig

hud, men använd raklödder eller använd den i

duschen om du vill ha en extra skonsam

rakning.

Lent ansikte

Rakhuvudets skärblad är dubbelroterande för

en optimal och nära rakning. Du får ett slätrakat

och lent ansikte utan skärsår eller

hudirritationer.

Perfekt skäggstubb

Skapa din egen unika stil – från perfekt stubb

till trimmad mustach eller skägg. Ändra ditt

utseende med precision, och prova olika

längder vid rakningen eller stylingen för att

utforska vilken stil som passar dig bäst. Skölj

under rinnande vatten om du vill rengöra.

5 olika längdinställningar

Välj mellan 5 längdinställningar: 1 mm för

perfekt 3-dagars stubb till 5 mm för ett kort

skägg. Inställningarna för det enkelt för dig att

experimentera med din rakning för att utforska

vilken look som passar dig bäst.

Kroppstrimning

Enkel och säker trimning och rakning av hår på

hela kroppen. Bodygroomerns design gör att

rakningen är extra skonsam för känslig hud.

Rundade kammar och pärlemorskimrande

kanter förhindrar hudirritation för tillförlitlig och

jämn trimning över hela kroppen. Den går även

att använda i duschen.

Vattentät

Trimma och raka allt kroppshår bekvämt i

duschen om du vill.

Snabb 1 timmes laddning

Det kraftfulla batteriet håller upp till 40 minuter

efter 1 timmes laddning. 5 minuters laddning

ger dig flera minuters drifttid, så att du snabbt

kan bli klar om du har bråttom.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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Specifikationer

Rakningsresultat

Raksystem: ComfortCut-rakbladssystem

Lättanvänd

Laddning: 1-timmes, Snabbladdning

Design

Handtag: Gummihandtag, Enkelt grepp

Tillbehör

Underhåll: Rengöringsborste, Skyddskåpa

Förvaring: Fodral

Användning: 3 Bodygroom-kammar

Effekt

Automatisk spänning: 100–240 V

Driftstid: Upp till 40 minuter

Service

2 års garanti

Rakhuvud: Byt vartannat år till RQ32
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