tør elektrisk shaver
PowerTouch Plus
DualPrecision-skær
Vipbare hoveder

PT870

En tættere, renere barbering
Det nye Philips PowerTouch-system giver en kraftfuld start på dagen. Nu med ﬂere
minutter, fuld vaskbarhed og dokumenteret DualPrecision-barberingsresultater PowerTouch sikrer, at du altid kan klare din morgenrutine hurtigt.
Den hurtigste vej gennem din morgenrutine
50+ minutters ledningsfri barbering, 1 times opladning
Vaskbar shaver med QuickRinse-system
Et komfortabelt og tæt resultat
Super Lift&Cut-system sikrer en behagelig, tæt barbering
Dynamisk konturrespons tilpasser sig alle konturer i ansigtet og på halsen
DualPrecision-skærene barberer selv de korteste skægstubbe
SmartPivot sørger for konstant kontakt med huden
Pop-up-trimmer, der er perfekt egnet til bakkenbarter og overskæg

tør elektrisk shaver

PT870/16

Vigtigste nyheder

Speciﬁkationer

Eﬀektiv strømkilde: 50+ min.

Barberingsresultat
Barberingssystem: Dual Precision-skær,
Super Lift&Cut
Konturfølgende: SmartPivot, Dynamisk
konturrespons
Styling: Integreret pop-up trimmer

Fuldt vaskbar shaver

50+ minutters strøm uden ledning til 17
barberinger. Fuld opladning på 1 time, så den
altid er klar, når du er det.

SmartPivot

Brugervenlig
Barberingstid: 50+ minutter
Opladning: Genopladelig, Kan bruges med
eller uden ledning, Hurtig opladning på 3 min.
til 1 barbering
Opladningstid: 1 time
Display: 2 LED-indikatorer,
Opladningsindikator, Indikator for
batteriniveau, Indikator for fuldt opladet
batteri,
Indikator for hurtig opladning
Rengøring: Fuldt vaskbar shaver, Quick Rinseskægkammer

Holder konstant de 3 skær tæt på huden, så du
opnår en hurtig barbering.

Design
Håndgreb: Easy Grip, Gummihåndtag med
riller
Overﬂade: Frontkappe (lakeret), Lakeret decoring, Spejlblankt sort displaypanel
Farve: Sort metal, inox

Fuldt vaskbar shaver med QuickRinse-system
er hurtigere at skylle ren

Super Lift&Cut Action
Det integrerede Super Lift&Cut-system i vores
elektriske shaver løfter håret, så det er nemt at
barbere helt tæt og under hudniveau
Dynamisk konturrespons
Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet
og på halsen og giver en tættere barbering
Dual Precision-skær
DualPrecision-skær har riller til barbering af
normale hår og huller til at barbere selv de
korteste stubbe

Pop-up-trimmer

Tilbehør
Vedligeholdelse: Rensebørste,
Beskyttelseskappe

Pop-up-trimmeren i fuld bredde er perfekt til
pleje og soignering af bakkenbarter og
overskæg
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Strøm
Batteritype: Li-ion
Automatisk spændingstilpasning: 100-240 V
Standby-forbrug: < 0,2 W
Maks. strømforbrug: 5,4 W
Service
2 års reklamationsret
Udskiftningsskær: Udskift hvert andet år med
HQ8

