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TripleTrack
Bărbiereşte cu 50% mai mult cu fiecare mişcare

Acest aparat de ras PowerTouch pro de la Philips adaugă energie dimineţilor tale. Cu o durată de viaţă mai

lungă, complet lavabil şi performanţă demonstrată a capetelor de radere Triple Track, modelul PowerTouch

asigură finalizarea rapidă a rutinei tale de dimineaţă.

Rezultat final confortabil şi eficient

Tăierea DualPrecision rade şi cele mai mici fire de păr

Sistem Super Lift & Cut pentru o bărbierire precisă şi confortabilă

SmartPivot menţine contactul cu pielea constant

Răspuns contur dinamic pentru a urmări fiecare linie a feţei şi a gâtului

Capete TripleTrack oferă o suprafaţă de bărbierit cu 50% mai mare

Lamă de tuns pop-up perfectă pentru perciuni şi mustaţă

Cea mai rapidă metodă de parcurgere a rutinei tale de dimineaţă

Bărbierire fără cablu de peste 60 de minute, 1 oră de încărcare

Aparat de ras lavabil cu sistem QuickRinse

Sistemul de curăţare cu jet curăţă, încarcă şi vă reface aparatul de ras
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Repere

Sistem de alimentare eficient: 60+ min

Bărbierire fără cablu de peste 60 de minute

pentru 21 de bărbieriri. Este încărcat complet

în 1 oră, aşadar este întotdeauna pregătit

odată cu dvs.

Acţiune Super Lift&Cut

Sistemul cu două lame încorporat al

aparatului de bărbierit electric ridică firele de

păr pentru a tăia confortabil sub nivelul pielii,

pentru un bărbierit mai precis

Răspuns contur dinamic

Aparatul de ras urmăreşte automat fiecare

linie a feţei şi a gâtului pentru un bărbierit

mai fin

Tăiere DualPrecision

Capetele de bărbierire DualPrecision ale

aparatului electric de ras au sloturi pentru

bărbieritul firelor normale şi orificii pentru

bărbieritul celui mai scurt aspect nebărbierit

Aparat de bărbierit complet lavabil

Aparatul de ras electric complet lavabil cu

sistem QuickRinse devine curat în mai puţin

timp

SmartPivot

Aparatul de ras menţine constant cele 3

capete de bărbierit în contact cu pielea

pentru un bărbierit eficient

Capete de bărbierit TripleTrack

Trei lame de bărbierire pentru o suprafaţă de

bărbierire cu 50% mai mare pentru un

bărbierit rapid şi precis

Lamă de tuns pop-up

Aparatul de ras dispune de o lamă de tuns

pop-up lată, ideală pentru îngrijirea

perciunilor şi a mustăţii

Sistem de curăţare cu jet

Spală, lubrifiază, usucă şi încarcă cu

rigurozitate pentru a reface aparatul de ras

pentru a beneficia de un bărbierit superior în

fiecare zi
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Specificaţii

Uşor de utilizat

Curăţare: Aparat de bărbierit complet lavabil,

Clătire rapidă a spaţiului pentru păr

Afişaj: 2 indicatoare cu LED, Indicator de

încărcare, Indicator baterie descărcată,

Indicator baterie încărcată, Indicator

încărcare rapidă

Încărcare: Reîncărcabilă, Funcţionare cu şi

fără fir, Încărcare rapidă timp de 3 minute

pentru 1 bărbierire

Durată de bărbierire: Peste 60 de minute

Durată de încărcare: 1 oră

Jet Clean: Include unitatea Jet Clean

Performanţe în bărbierire

Urmărirea conturului: SmartPivot, Răspuns

contur dinamic

Sistem de bărbierire: Sistem de tăiere

TripleTrack, Tăiere DualPrecision, Super

Lift&Cut

Stilizare: Lamă de tuns pop-up integrată

Alimentare

Tip baterie: Litiu-ion

Tensiune automată: 100-240 V

Energie în standby: < 0,25 W

Consum max. de energie: 5.4 W

Accesorii

Husă: Husă moale

Întreţinere: Perie de curăţat, Capac de

protecţie

Jet Clean: Jet Clean

Design

Finisaj: Carcasă frontală (emailată), Inel

decorativ cromat lustruit, Panou de afişare

negru oglindă

Culoare: Gri antracit

Mâner: Mâner uşor, Mâner din cauciuc striat

Service

Cap înlocuibil: Înlocuieşte la fiecare 2 ani cu

HQ9

2 ani garanţie
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