
 

 

Philips 8200 series
Електрическа 
самобръсначка

С индикатор за заряда на 

батерията

HQ8260
Бързо. Гладко. Ефикасно.

Трите пръстена на бръснещите глави Speed-XL на Philips осигуряват 50% по-голяма 
бръснеща повърхност за бързо и гладко бръснене

Гладко и удобно
• Технология Super Lift & Cut

Бръсне дори и при едва наболата брада
• Прецизна режеща система

Адаптира се към всяка извивка на лицето и врата ви
• Система Reflex Action

Изплаква се за секунди
• FastRinse с антибактериално покритие отвътре

За бързо и ефикасно бръснене
• Система SmartTouch за следване на контурите: за бързо и ефикасно бръснене



 Следване на контура SmartTouch

Поддържа постоянно 3-те бръснещи глави в 
близък контакт с кожата за бързо и ефикасно 
бръснене.

Прецизна режеща система

Тази електрическа самобръсначка има ултратънки 
глави с прорези за бръснене на дългите косми и 
отвори за бръснене и на най-късата набола брада.

Технология Super Lift & Cut

Системата с две ножчета на тази електрическа 
самобръсначка повдига косъмчетата за удобно 
отрязване под нивото на кожата.

Система Reflex Action

Нагажда се автоматично към всяка извивка на 
лицето и врата Ви.

FastRinse

Антибактериалното покритие вътре в бръснещия 
блок гарантира, че самобръсначката се изплаква 
за секунди.
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Спецификации
Лесна употреба
• Зареждане: Акумулаторна, С кабел/без кабел
• Покритие: Лак, Дисплей с огледално покритие
• Тип батерия: Литиево-йонна
• Система за бръснене: Прецизна режеща 
система, Технология Super Lift & Cut, Бръснещи 
глави Speed-XL

• Почистване: За многократна употреба
• Стойка: Поставка за зареждане
• Калъф: Мека торбичка
• Поддръжка: Четка за почистване, Предпазна 
капачка

• Следване на контура: Следване на контура 
SmartTouch, Система Reflex Action, 
Самостоятелно плаващи глави

• Дисплей: Заключване при пътуване, Индикатор 
за заряда на батерията

• Време на работа: 50 минути)
• Зареждане: 1 час
• Оформяне: Прецизен тример
• Време за бръснене: 17 дни

Сервиз
• Сменяема глава: Подменяйте на всеки 2 години 
с HQ9

•
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