
Aparat de ras

electric

Speed-XL

HQ8170CC

Pentru un bărbierit mai rapid şi mai precis
suprafaţă de bărbierit cu 50% mai mare

Capetele de bărbierit avansate Speed-XL oferă o suprafaţă de bărbierit cu 50% mai mare* pentru un bărbierit mai

rapid şi mai precis. *comparat cu capetele de bărbierire rotative standard.

Eficient şi confortabil

Tehnologia Super Lift & Cut

Rade şi cele mai mici fire de păr

Sistem de tăiere precis

Urmăreşte fiecare linie a feţei şi a gâtului

Sistem Reflex Action

Capete plutitoare individuale

Bărbierit mai rapid şi mai precis

Capete de bărbierit Speed-XL pentru bărbierit rapid şi precis

Se curăţă simplu prin clătire

Aparat de ras lavabil



Aparat de ras electric HQ8170/21

Repere

Capete de bărbierit Speed-XL

Cele trei lame de bărbierire oferă o suprafaţă

de bărbierire cu 50 % mai mare pentru bărbierit

mai rapid şi mai precis. *comparativ cu

capetele de bărbierit rotative standard.

Sistem de tăiere precis

Aparatul de ras are capete ultrasubţiri cu fante

pentru firele de păr lungi şi orificii pentru

bărbierirea chiar şi a celor mai scurte fire.

Tehnologia Super Lift & Cut

Sistemul cu două lame al acestui aparat de ras

electric ridică firele de păr pentru a tăia

confortabil sub nivelul pielii.

Sistem Reflex Action

Urmăreşte automat fiecare linie a feţei şi a

gâtului.

Aparat de ras lavabil

Aparatul de ras rezistent la apă poate fi clătit

cu uşurinţă la robinet.

Sistem de curăţare cu jet

Utilizează sistemul de curăţare cu jet pentru a

curăţa şi a lubrifia lamele automat. Acesta

încarcă, de asemenea, bateria după fiecare

utilizare.

Capete plutitoare individuale

Aliniaţi lamele ascuţite ale aparatului dvs. de

ras Philips mai aproape de piele pentru

precizie de excepţie.
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Specificaţii

Uşor de utilizat

Afişaj: Indicator pentru baterie încărcată

complet, Indicator pentru baterie descărcată,

Indicator de încărcare, Indicator luminos

pentru înlocuirea capetelor de bărbierit

Curăţare: Sistem automat de curăţare, Lavabil,

Indicator pentru curăţare

Încărcare: Reîncărcabilă, Încărcare rapidă, Cu

fir

Încărcare: 1 oră

Durată de bărbierire: 18 zile

Design

Finisaj: Afişaj cromat, Lăcuit, Afişaj cromat

multifuncţional

Accesorii

Husă: Husă moale

Întreţinere: Perie de curăţat, Capac de

protecţie

Suport: Suport de încărcare, Sistem de curăţare

cu jet

Performanţe în bărbierire

Urmărirea conturului: Sistem Reflex Action,

Capete flotante individuale

Sistem de bărbierire: Sistem de tăiere precis,

Tehnologia Super Lift & Cut

Stilizare: Aparat de tuns de precizie

 

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără

preaviz. Mărcile comerciale sunt

proprietatea Koninklijke Philips N.V.

sau a deţinătorilor lor legali.

Data apariţiei 2023‑03‑16
Versiune: 1.0.1

EAN: 87 10103 29249 4

www.philips.com

http://www.philips.com/

