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MultiPrecision-blad för nära
rakning

Anti-friktionsbeläggning
skyddar huden

Våt- och torrakning

Precisionstrimmer, hårt fodral

 

S6620/11

Mindre hudirritation
med anti-friktionsbeläggning

Philips 6000-serie ger en effektiv renrakning och minskar hudirritation på en och

samma gång. Anti-friktionsbeläggningen gör att rakapparaten glider smidigt över

huden och minimerar rodnad och irritation. Denna modell kommer med en

SmartClick precisionstrimmer samt ett hårt förvaringsfodral.

Rakningsprestanda

MultiPrecisions-bladen lyfter upp långa och korta hårstrån för att raka effektivt

MultiFlex- huvuden följer ansiktets konturer

Hudkomfort

Anti-friktionsbeläggning för en slät rakning med mindre hudirritation

Skonsamt skyddsläge som är snällare mot känslig hud

Hudvårdssystemet glider lätt för att skydda huden

Aquatec för våt- och torrakning

Lättanvänd

Rakapparaten kan sköljas under kranen

En timmes laddningstid, 5 minuters snabbladdning

60 minuters sladdlös rakning

LED-skärm med ikoner för rengöring, batterinivå, byte av rakhuvud och reselås

Precisionstrimmer och hårt fodral medföljer
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Funktioner

MultiPrecisions-bladen lyfter upp långa och

korta hårstrån

Få en rakning som är snabb och nära,

samtidigt som den skyddar huden.

MultiPrecisions-bladen lyfter upp långa och

korta hårstrån så att du kan raka dig mer

effektivt. Likaså kan du raka bort eventuell

skäggstubb med bara ett par drag.

Anti-friktionsbeläggning för en slät rakning

Rakringarna har en särskild beläggning som

minskar friktionen mot huden, för att du ska få

en enkel och slät rakning som minimerar

hudirritation.

MultiFlex- huvuden följer ansiktets konturer

Rakapparatens MultiFlex-huvuden roterar i fem

riktningar, med fem oberoende rörelser. Den

följer ansiktets konturer och gör så att

rakapparaten glider mer behagligt över huden

med minimalt motstånd.

Skonsamt skyddsläge som är snällare mot

känslig hud

Om du vanligtvis får röd eller irriterad hud efter

rakning kan du välja en skonsammare

rotationshastighet som utformats för att ge

extra skydd och vara snällare mot huden.

Hudvårdssystemet glider lätt för att skydda

huden

Hudvårdssystemet gör att du kan raka nära

utan att riskera skärsår. Tack vare dess rundade

huvudprofil glider rakapparaten mjukt över

huden och skyddar den.

Aquatec för våt- och torrakning

Anpassa din rakningsrutin efter dina behov.

Med Aquatec för våt- och torrakning kan du

både få en snabb och behaglig torrakning eller

en uppfriskande våtrakning. Du kan raka dig

med rakgel eller raklödder även i duschen.

En timmes laddningstid, 5 minuters

snabbladdning

Ladda rakapparaten helt på bara en timme

med det kraftfulla och energieffektiva

litiumjonbatteriet. Om du har bråttom kan du

ladda rakapparaten i 5 minuter och få

tillräckligt med ström för en rakning.

60 minuters sladdlös rakning

Raka sladdlöst i 60 minuter när batteriet är

fulladdat.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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Specifikationer

Rakningsresultat

SkinComfort: Hudvårdssystem, Anti-

friktionsbeläggning, Aquatec för våt- och

torrakning, Skyddsläge

Raksystem: MultiPrecision -rakbladssystem

Konturföljande: MultiFlex-huvuden

Lättanvänt

Teckenfönster: Batteriindikator med tre nivåer,

Indikator för låg batterinivå, Indikator för

rengöring, Indikator för byte av rakhuvud,

Indikator för reselås

Våt och torr: Våt och torr användning

Rengöring: Tvättbar

Användning: Endast användning utan sladd

Effekt

Batterityp: Litiumjon

Driftstid: 60 minuter/21 rakningar

Laddning: 1 timme för full laddning,

Snabbladdning på fem minuter för en rakning

Design

Handtag: Ergonomiskt grepp och användning

Service

2 års garanti

Reservhuvud: Byt vartannat år till SH50

Tillbehör

SmartClick: Precisionstrimmer

Fodral: Resefodral
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