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Shaver series 3000

 
DualPrecision fleksible hoveder

40 min. ledningsfri/8 t.
opladning

Pop-up-trimmer

 
PT730/14

En tæt barbering
med færre bevægelser med DualPrecision

PowerTouch giver en kraftfuld start på dagen. Nu med flere minutter pr. opladning, helt vaskbare hoveder og

DualPrecision-skær - der giver dig en tættere barbering. Med PowerTouch går din morgenrutine som en leg.

Et komfortabelt og tæt resultat
Dynamisk konturrespons tilpasser sig alle konturer i ansigtet og på halsen

Patenterede Super Lift&Cut-skær løfter hårene for en tættere barbering

DualPrecision-skærm barberer lange hår og korte stubbe

Den hurtigste vej gennem din morgenrutine
Skylles nemt ren

LED-display

45+ barberingsminutter, 8 timers opladning

Kan bruges med ledning og trådløs
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Vigtigste nyheder
DualPrecision-skær

DualPrecision-skær barberer nemt både lange

hår og korte stubbe. 1. Riller klipper lange hår.

2. Huller barberer stubbe.

Dynamisk konturrespons

Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet

og på halsen og giver en tættere barbering.

Super Lift&Cut

Det første skær løfter hvert hår, mens det andet

skær nemt skærer det af under hudniveau, så

resultatet bliver virkelig glat.

45+ barberingsminutter

Et effektivt, kraftfuldt litiumionbatteri giver dig

flere barberinger pr. opladning. Du får 45+

minutters barbering – det er ca. 15 barberinger,

efter 8 timers opladning. Slut den til i 3

minutter, og du har nok strøm til en barbering.

Fuldt vaskbar shaver

Åbn bare skærhovederne, og skyl dem grundigt

under vandhanen.

Effektiv strømkilde

Kan bruges med ledning og trådløs

LED-display

Angiver: fuldt opladet batteri, lavt batteriniveau,

opladning, udskiftning af skær, hurtig

opladning
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Specifikationer
Brugervenlig
Rengøring: QuickRinse-skægkammer, Fuldt

vaskbar shaver

Display: 1 LED-indikator

Barberingstid: 45+ minutter, op til 15

barberinger

Betjening: Genopladeligt batteri, Med ledning

og trådløs

Opladningstid: 3 min. lynopladning til 1

barbering, 8 timer

Display angiver: Fuldt opladet batteri, Lavt

batteriniveau, Opladning, Udskift skærene,

Hurtig opladning

Barberingsresultat
Konturfølgende: Dynamisk konturrespons

Barberingssystem: DualPrecision-skær

Tilbehør
Vedligeholdelse: Rensebørste,

Beskyttelsesdæksel

Design
Håndgreb: Skridsikker, Ergonomisk,

brugervenligt greb, Gummi

Strøm
Automatisk spændingstilpasning: 100-240 V

Batteritype: Litiumion

Standby-forbrug: < 0,2 W

Maksimalt strømforbrug: 5.4 W

Service
Garanti: 2 års reklamationsret

Udskiftningsskær: Udskift hvert andet år med

HQ8, HQ8 er blevet erstattet af SH50
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