
Máy cạo râu du lịch

 
Sử dụng pin AA

Thuận tiện mang theo

 
PQ206/18

Cạo râu sạch sẽ mang lại sự tự tin
Máy cạo râu có thể  sạc lại PQ206 của Philips kết hợp hệ  thống cạo cắt sát với các đầu xoay độc lập. Bạn có thể  tự tin rằng bạn sẽ luôn
trông tuyệ t vời mỗi ngày

Hệ  thống điện năng hiệu quả
Máy cao râu không dây dùng pin 2AA

Để  cạo sát hiệu quả
Cạo sát một cách thoả i mái

Cạo theo đường cong trên mặt
Ôm theo đường cong trên khuôn mặt

Bền lâu đến 2 năm
Lưỡ i cắt tự mài bén



Máy cạo râu du lịch PQ206/18

Những nét chính Các thông số
Hệ  thống cạo sát

Đầu cạo nhập khẩu cho bạn trả i nghiệm cạo sát thoả i
mái

Đầu cạo xoay độc lập

Căn chỉnh các lưỡ i dao sát với da hơn để  cạo sát nhất;
đầu cạo xoay độc lập ôm theo đường cong trên mặt.

Lưỡ i cắt tự  mài bén

Lưỡ i dao tự mài bén bền lâu đến hai năm.

Máy cạo râu không dây dùng pin

Cạo râu không cần dùng dây tối đa 60 phút

 

Công suất
Kiểu pin: AA

Phụ kiện
Bảo trì: Đầu cọ vệ  sinh, Nắp bảo vệ

Dễ  sử  dụng
Sạc điện: Hoạt động dùng pin

Hiệu suất cạo râu
Cạo râu theo đường viền: Đầu cạo xoay riêng biệ t
Hệ  thống cạo râu: CloseCut, Nhập khẩu từ Châu Âu

Dịch vụ
Bảo hành 2 năm
Đầu cạo thay thế tại Trung Quốc: Thay thế trong vòng 2
năm với đầu cạo HQ4+
Đầu cạo thay thế bên ngoài Trung Quốc: Thay thế
trong vòng 2 năm với đầu cạo HQ56

 

 

© 2022 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần
thông báo. Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập
đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ
sở hữu tương ứng.

Ngày phát hành 2022‐11‐24
Phiên bản: 10.10.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

