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Capete flexibile

 
AT750/16

Protecţie excepţională a pielii, bărbierit lin
bărbierit umed cu gel sau spumă de ras

Etanşarea Aquatec a aparatului de bărbierit de la Philips asigură un bărbierit uscat, confortabil şi un bărbierit

umed plin de prospeţime. Pentru utilizarea umedă folosiţi gel sau spumă de ras pentru confortul pielii. Bucuraţi-

vă acum de un bărbierit plin de prospeţime, fără a vă face griji legate de deteriorarea pielii.

Uşor de utilizat

Bărbierire fără fir de peste 40 minute, într-o singură încărcare

Aparat de ras lavabil cu sistem QuickRinse

Şi utilizare umedă pentru confort sporit al pielii

Optimizat pentru utilizarea cu gel sau spumă, pentru un confort îmbunătăţit al pielii

Bărbierit neted

Pentru un bărbierit precis şi confortabil

Protejează-ţi pielea

Alunecă uşor peste curbele feţei



aparat de bărbierit electric umed şi uscat AT750/16

Repere Specificaţii

Aquatec bărbierit umed şi uscat

Etanşare Aquatec pentru un bărbierit uscat

confortabil şi un bărbierit umed revigorant.

Optimizat pentru utilizare cu gel sau spumă

de bărbierit, pentru confort sporit al pielii,

chiar şi la duş.

Sistem de protecţie a pielii

Capetele de protecţie rotunjite, cu nivel redus

de frecare, se ajustează pe curbele feţei tale,

pentru a limita rănirea pielii.

Acţiune Super Lift & Cut

Pentru un bărbierit precis, sistemul de lame

duble, integrat în aparatul electric de ras

Philips, ridică firele de păr pentru un bărbierit

de precizie şi confortabil.

Complet rezistent la apă

Cu sistemul QuickRinse, pentru curăţare sub

jet de apă, poate fi utilizat la duş

Utilizare fără fir timp de 40+ minute

Peste 40 de minute de utilizare fără fir

pentru 14 bărbieriri. Se încarcă complet în 8

ore pentru a fi mereu pregătit atunci când ai

nevoie.

 

Uşor de utilizat

Afişaj: 1 indicator cu LED, Indicator baterie

încărcată, Indicator baterie descărcată,

Indicator de încărcare

Curăţare: Clătire rapidă a spaţiului pentru

păr, Complet rezistent la apă

Încărcare: Reîncărcabilă, Funcţionare fără fir

Durată de bărbierire: Peste 40 de minute

Durată de încărcare: 8 ore

Performanţe în bărbierire

Urmărirea conturului: Răspuns contur

dinamic

Sistem de bărbierire: Super Lift&Cut

Alimentare

Tip baterie: Litiu-ion

Tensiune automată: 100-240 V

Energie în standby: 0,5 W

Consum max. de energie: 5.4 W

Accesorii

Întreţinere: Perie de curăţat, Capac de

protecţie

Design

Finisaj: Panou decorativ cu striaţii albastru

vital, Carcasă frontală (simplă) neagră

Culoare: Negru şi albastru vital

Mâner: Mâner uşor, Mâner de cauciuc

Service

Cap înlocuibil: HQ8 a fost înlocuit de SH50,

Înlocuieşte la fiecare 2 ani cu HQ8
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