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laadimist
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ComfortCut
Mugav kiire raseerimine

Habemeajamissüsteem PowerTouch lisab teie hommikule võimsust. Nüüd tagab

ühe laadimiskorraga kauem kestev, täielikult pestavate peade ja ComfortCuti

teradega pardel mugavama raseerimise. Tänu habemeajamissüsteemile

PowerTouch saate oma hommikused toimingud alati kiiresti ära teha.

Mõnusalt nahalähedane raseerimistulemus

ComfortCuti lõiketerad libisevad õrnalt siledaks ja nahalähedaseks raseerimiseks

Flex & Float kohandub näo ja kaela kumerustega

Kiireim viis hommikuseks habemeajamiseks

45+ raseerimisminutit, 8-tunnine laadimine

Lihtsalt puhtaks loputatav

Saab kasutada nii juhtmega kui ka juhtmeta

LED-ekraan
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Esiletõstetud tooted Spetsifikatsioon

ComfortCuti lõiketerad

Ümarate äärtega ComfortCuti lõiketerad

libisevad sujuvalt teie nahal, mistõttu on alati

tagatud nahalähedane - ent mugav -

raseerimine.

Flex & Float

Siledaks raseerimiseks kohandub automaatselt

näo ja kaela iga kumerusega.

45+ raseerimisminutit

Energiasäästlik ja võimas liitium-ioonaku

tagab rohkem raseerimiskordi ühe laadimise

järel. Teile on tagatud 45+ minutit raseerimist -

umbes 15 raseerimiskorda - kaheksatunnise

laadimise järel. Ühendage seade kolmeks

minutiks vooluvõrku ja teil on piisavalt toidet

üheks raseerimiskorraks.

Tõhus toitesüsteem

Saab kasutada nii juhtmega kui ka juhtmeta

Täielikult pestav pardel

Lihtsalt avage raseerimispead ja loputage neid

põhjalikult kraani all.

LED-ekraan

näitab: aku on täis, aku on tühi, laadimine,

asendage raseerimispead, kiirlaadimine

Raseerimisjõudlus

Raseerimissüsteem: ComfortCuti terade

süsteem

Näo kontuure järgiv: Flex & Floati süsteem

Kergesti kasutatav

Ekraan: 2 LED-märgutuld

Puhastamine: Täielikult pestav pardel, Kiiresti

loputatav karvakamber

Raseerimisaeg: 45+ minutit, kuni 15

raseerimiskorda

Laadimisaeg: 8 tundi, Kolmeminutiline

kiirlaadimine üheks raseerimiskorraks

Ekraan näitab: Aku on täis, Aku on tühi,

Laadimine, Kiirlaadimine, Asendage

raseerimispead

Kasutamine: Juhtmega ja juhtmeta, Laetav

aku

Laadimine: Laetav, Kasutatav juhtmeta ja

juhtmega

Disain

Käepide: Mittelibisev, Ergonoomiline kerge

käepide, Kummist

Tarvikud

Hooldus: Puhastusharjake, Kaitsev kate

Hooldus

Garantii: 2-aastane garantii

Asenduspead: Asendage iga 2 aasta tagant

HQ8-ga

Võimsus

Automaatpinge: 100–240 V

Aku tüüp: Liitium-ioon

Maksimaalne elektritarve: 5,4 W

Reservvõimsus: < 0,25 W

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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