
 

 

Philips Shaver series 3000
Elektrický holicí strojek

Rychlé nabíjení
Cestovní pouzdro

HQ7380/16
Pohodlně hladké

Oholí i ty nejkratší vousy
Tento holicí strojek je vybaven jedinečným systémem Precision Cutting. Je vybaven 
ultratenkými holicími hlavami s otvory pro oholení dlouhých vousů a otvory pro holení 
toho nejkratšího strniště. Holicí strojek je plně omyvatelný.

Pohodlně hladké
• Technologie Super Lift & Cut

Oholí i to nejkratší strniště
• Systém Precision Cutting

Přizpůsobení konturám obličeje a krku
• Systém Reflex Action

Snadné opláchnutí
• Omyvatelný holicí strojek

Zastřihování kníru a kotlet
• Zastřihovač vyklápěný pomocí pružiny



 Systém Precision Cutting

Holicí strojek Philips má ultratenké hlavy s otvory 
pro oholení dlouhých vousů a otvory pro holení 
toho nejkratšího strniště.

Systém Reflex Action

Automatické přizpůsobení konturám obličeje a krku.

Pohodlné holicí hlavy

Profil šetrný k pokožce holicích hlav Philips 
umožňuje dokonalý kontakt s pokožkou pro 
pohodlné holení.

Technologie Super Lift & Cut

Systém s dvojitým břitem u tohoto elektrického 
holicího strojku nadzvedává vousy pro pohodlné 
oholení pod úrovní pokožky.

Výklopný zastřihovač

Široký, výklopný zastřihovač je skvělý pro úpravu 
kníru a kotlet.

Omyvatelný holicí strojek

Vodě odolný holicí strojek lze snadno opláchnout 
pod tekoucí vodou.
HQ7380/16

Specifikace
Příslušenství
• Údržba: Čisticí kartáč, Ochranný kryt
• Pouzdro: Měkké pouzdro

Design
• Povrchová úprava: Lak

Snadné použití
• Displej: Indikátor plného nabití baterie, Indikátor 

vybití baterie, Indikátor nabíjení
• Čištění: Omyvatelný
• Nabíjení: S kabelem/bez kabelu
• Nabíjení: 1 hodina
• Doba holení: 10 dní

Holicí výkon
• Holicí systém: Systém Precision Cutting, 

Technologie Super Lift & Cut
• Kopírování obrysů tváře: Systém Reflex Action, 

Samostatné plovoucí hlavy
• SkinComfort: Pohodlné holicí hlavy

Servis
• Výměnná hlava: Každé 2 roky vyměňte za typ HQ8
•
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