Philips 8200 series
Elektrisk shaver

Med batteriindikator
HQ8260

Hurtig. Tæt. Effektiv.
De tre spor på Speed-XL-skærhovederne i denne elektriske shaver fra Philips giver en 50
% større barberingsflade, så du får en hurtig og tæt barbering
Behageligt tæt
• Super Lift&Cut-teknologi
Barberer selv de korteste skægstubbe
• Precision Cutting System
Tilpasser sig alle konturer i ansigtet og på halsen
• Reflex Action System
En hurtig og tæt barbering
• Speed-XL-skær: Til en hurtig og tæt barbering
Skylles ren på få sekunder
• FastRinse med antibakteriel belægning

HQ8260/17

Elektrisk shaver

Med batteriindikator

Vigtigste nyheder
Speed-XL-skær

Specifikationer
Super Lift&Cut-teknologi

Brugervenlig
•
•
•
•
•

Rengøring: Vaskbar
Display: Rejselås, Indikator for batterikapacitet
Opladning: Genopladelig, Med/uden ledning
Opladning: 1 time
Barberingstid: 17 dage

Barberingsresultat

• Konturfølgende: SmartTouch Contour-Following,
Reflex Action System, Individuelt fleksible skær
• Barberingssystem: Precision Cutting System, Super
Lift&Cut-teknologi, Speed XL-skær
• Styling: Præcisionstrimmer

Tilbehør
De tre skærspor giver en 50 % større
barberingsflade, så du opnår en hurtig og tæt
barbering. *sammenlignet med almindelige
roterende skær.

Dobbeltskærsystemet på denne elektriske shaver
løfter hårene, så de skæres af under hudniveau.

• Vedligeholdelse: Rensebørste, Beskyttelsesdæksel
• Stander: Opladeholder
• Etui: Blødt etui

Reflex Action System

Design

• Overflade: Lak, Display med spejlbelægning

SmartTouch Contour-Following

Strøm

• Batteritype: Litiumion
• Driftstid: 50 min

Service

• Udskiftningsskær: Udskift hvert andet år med HQ9
•

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

Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet og på
halsen.

FastRinse

Precision Cutting System

Den elektriske shaver har ultratynde skær med riller
til at barbere lange hår og huller til at barbere selv de
korteste stubbe.

En antibakteriel belægning inde i skærenheden sikrer,
at shaveren kan rengøres på få sekunder.
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