
 

 

Philips PowerTouch
aparat de ras electric uscat 
cu sistem Pivot, Flex & 
Float și lamă de tuns pop-
up

capete pivotante DualPrecision

Utiliz fără fir 50 min/încărc 1 oră
Lamă de tuns pop-up

PT877
DualPrecision

Prinde mai multe fire de păr
PowerTouch vă îmbunătăţeşte dimineaţa. Acum după fiecare încărcare beneficiaţi de mai 
multe minute de bărbierit, capetele pot fi spălate complet şi lamele DualPrecision permit 
un bărbierit mai bun. Cu PowerTouch Plus veţi trece rapid prin rutina dvs. de dimineaţă.

Rezultat final confortabil și eficient
• Capete DualPrecision pentru fire lungi de păr și barbă foarte scurtă
• Pivot, Flex & Float
• Lamele Super Lift & Cut ridică firele de păr pentru o tăiere mai precisă
• Perfect pentru tunderea perciunilor și a mustăţii

Cea mai rapidă metodă de parcurgere a rutinei dvs. de dimineaţă
• 50+ minute de bărbierit, încărcare de 1 oră
• Poate fi utilizat cu fir sau fără fir
• Se curăţă simplu prin clătire
• Afișaj cu LED-uri



 lame DualPrecision

Lamele DualPrecision bărbieresc confortabil 
atât firele de păr lungi, cât și barba foarte 
scurtă. 1. Fantele taie firele lungi de păr. 2. 
Orificiile taie barba foarte scurtă.

Pivot, Flex & Float

Capetele se curbează pentru a rămâne în 
contact cu pielea dvs. și pivotează pentru a 
adăuga o nouă dimensiune mișcării - toate 
acestea oferindu-vă un bărbierit precis, rapid și 
confortabil.

50+ minute de bărbierit

Bateria Li-Ion cu economie de energie, 
puternică și de lungă durată vă oferă mai multe 
bărbieriri cu o singură încărcare. Încărcaţi-o 
timp de o oră și veţi avea parte de 50 de 
minute+ timp de bărbierit - asta înseamnă 
aproximativ 17 bărbieriri. Încărcaţi-o timp de 3 

minute și veţi avea suficientă putere pentru o 
bărbierire.

Acţiune Super Lift & Cut

Prima lamă ridică fiecare fir de păr, după care 
cea de-a doua taie confortabil sub nivelul 
epidermei, pentru rezultate extrem de fine.

Lamă de tuns pop-up

Completaţi-vă stilul utilizând lama de tuns pop-
up. Ideală pentru menţinerea mustăţii și 
tunderea perciunilor.

Sistem de alimentare eficient

Poate fi utilizat cu fir sau fără fir

Aparat de bărbierit complet lavabil

Doar deschideţi capul și clătiţi bine la robinet .

Afișaj cu LED-uri

Indică: Baterie încărcată, Baterie descărcată, 
Încărcare, Înlocuire capete de radere, 
Încărcare rapidă

Logo-ul Philips Ecologic
Produsele ecologice Philips pot reduce 
costurile, consumul de energie și emisiile 
de CO2. Cum? Acestea oferă o 
îmbunătăţire de mediu semnificativă în una 
sau mai multe domenii focale ecologice 
Philips – eficienţă energetică, ambalare, 
substanţe periculoase, greutate, reciclare 
și casare și fiabilitate pe viaţă.
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Performanţe în bărbierire
• Sistem de bărbierire: Super Lift&Cut, Capete 

DualPrecision
• Urmărire a conturului: Capete pivotante și flexibile
• Modelare: Lamă de tuns pop-up integrată

Ușor de utilizat
• Afișaj: 2 indicatoare LED
• Curăţarea: Complet lavabil, Compartiment de 

colectare a părului QuickRinse
• Durată de bărbierire: 50+ minute, până la 17 

bărbieriri
• Durată de încărcare: 1 oră, Încărcare rapidă de 3 

minute, pentru o bărbierire
• Afișajul indică: Baterie încărcată, Baterie 

descărcată, Încărcare, Înlocuiţi capetele de radere, 
Încărcare rapidă

• Funcţionare: Cu sau fără fir, Baterie reîncărcabilă

Design
• Mâner: Mâner din cauciuc striat, Anti-alunecare, 

Ergonomic, cu mâner ușor

Accesorii
• Întreţinere: Perie de curăţat, Capac de protecţie

Service
• Garanţie: 2 ani garanţie
• Capete de schimb: Înlocuiţi la fiecare 2 ani cu HQ8

Alimentare
• Tensiune automată: 100-240 V
• Tip baterie: Li-Ion
• Consum max. de energie: 5,4 W
• Energie în stand-by: < 0,25 W
•
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