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Vyjadrite svoj štýl
Zastrihávajte, tvarujte a ohoľte – pomocou jedného výrobku

Pomocou modelu Styleshaver vytvoríte želaný vzhľad s bezkonkurenčnou

presnosťou. Vďaka tomuto obojstrannému zariadeniu na tvarovanie a holenie

brady získate jednoduchým otočeným zápästia všetko, čo potrebujete na

vytvorenie dokonale vytvarovanej briadky, trojdňového strniska či toho

najhladšieho oholenia, dokonca aj pri nepoddajnej brade

Zastrihávanie + tvarovanie + holenie

Zastrihávač brady s 12 nastaveniami dĺžky od 0,5 mm do 10 mm

Obojstranný zastrihávač: 32 mm a 15 mm strana pre detailné úpravy

Dvojitý holiaci strojček so zastrihávačom oholí aj najnepoddajnejšie chĺpky

Jednoduché používanie

100 % vodotesný pre jednoduché čistenie

Indikátor batérie signalizuje úroveň jej nabitia

2-ročná záruka, celosvetové napájacie napätie, bez olejovania

50 minút použitia bez napájania už po 4 hodinách nabíjania.

Skladací stojan na nabíjanie a odkladanie

Výkonný a šetrný k pokožke

Výkonné zastrihávacie čepele jemné k pokožke
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Hlavné prvky

Zastrihávač brady a strniska

Veľký (32 mm) zastrihávač brady a strniska

Philips s 12 nastaviteľnými úrovňami dĺžky od

0,5 do 10 mm vám umožní ľahko dosiahnuť

dĺžku brady presne podľa vašich predstáv.

Otočením kolieska uzamknete najvhodnejšie

nastavenie dĺžky. Odolný kovový zastrihávač so

zaoblenými okrajmi šetrnými k pokožke zaručí

presné a rovnomerné zastrihávanie.

Obojstranný zastrihávač

Keď zložíte nastaviteľný hrebeňový nástavec,

nájdete pod ním obojstranný presný

zastrihávač. Jednu stranu tvorí veľmi výkonný

32 mm zastrihávač. Otočte ho naopak a získate

15 mm široký presný zastrihávač – bez problém

sa dostane aj do tých najmenších miest,

napríklad pod nosom alebo okolo úst. Je

navrhnutý na veľmi krátky strih, no napriek

tomu chráni pokožku a vďaka malým rozmerom

a zahnutému tvaru budete vždy vidieť, čo robíte

pri vytváraní presných línií a drobných detailov.

Strojček s dvoj. fóliou a zastrihávačom

Strojček s dvojitou fóliou rýchlo odstráni

strnisko okolo vašej brady, dokonca aj na krku.

Stredný zastrihávač zachytí dlhšie a tvrdšie

chĺpky, zatiaľ čo sa 2 pohyblivé fólie postarajú

o zvyšok, čím dosiahnete dokonale hladké

oholenie.

100 % vodotesný

Zastrihávajte, tvarujte a ohoľte si bradu

kdekoľvek, namokro aj nasucho. A keď ste

hotoví, stačí opláchnuť pod tečúcou vodou.

Indikátor stavu batérie

Indikátor stavu nabitia batérie svieti na

svetlomodro, keď je batéria úplne nabitá, a

bliká na oranžovo, keď zostáva 10 minút

používania.

Odolná konštrukcia

Všetky naše produkty starostlivosti o zovňajšok

sú vyrobené tak, aby mali dlhú životnosť.

Dodávajú sa s 2-ročnou celosvetovo platnou

zárukou, podporou celosvetového napätia a

nikdy ich netreba mazať.

Výkonný a šetrný k pokožke

Oceľové čepele elektrického holiaceho

strojčeka sa počas holenia o seba jemne

otierajú, čím sa vlastne brúsia. Preto sú vždy

mimoriadne ostré a poskytnú účinné a

dokonalé oholenie. Vďaka zaobleným hranám

čepelí a nástavcov nebude vaša pokožka nikdy

podráždená.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Servis

Dvojročná záruka: áno

Príslušenstvo

Čistiaca kefka: áno

Vytvorte vzhľad podľa svojich predstáv

Štýly: Dôkladný strih, Briadka, Strnisko, Dlhá

brada, Fúzy

Strihací systém

Typ hrebeňového nástavca: Strnisko, Brada

Zuby, ktoré nepoškriabu: Pre vyššie pohodlie

Presnosť (veľkosť krokov): po 0,5 mm

Počet nastavení dĺžky: 12

Dizajn

Farba: Kovový lak

Rukoväť: Gumené držadlo

Jednoduché používanie

Pevné nastavenia dĺžky: áno

Holenie za mokra aj za sucha: 100%

vodotesný pre jednoduché používanie a

čistenie

Nastavovací krúžok: Jednoduché nastavenia

dĺžky

Indikátor LED: Úroveň nabíjania a kapacity

batérie

Napájací systém

Typ batérie: Li-ion

Čas nabíjania: Rýchle nabíjanie, 4 hodiny

Prevádzkový čas: 50 minút
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