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Cạo râu sạch sẽ và thuận tiện
Máy cạo râu dòng S100 Series của Philips giúp bạn cạo râu sạch sẽ và thuận tiện. Ngoài ra, do máy

được làm từ vật liệu kháng khuẩn Ag+ tiên tiến nên da mặt của bạn cũng sẽ được bảo vệ  an toàn

hơn trong khi cạo.

Dễ  sử  dụng

Sạc 10 giờ để  cạo trong 20 phút

Cạo râu sạch sẽ

Hệ  thống cạo CloseCut giúp bạn cạo râu sạch sẽ

Cạo theo đường cong trên mặt

Cạo râu hợp vệ  sinh

Máy cạo râu này có thể  rửa sạch hoàn toàn



Máy cạo râu du lịch S106/03

Những nét chính Các thông số

Hệ  thống cạo CloseCut

Hệ  thống cạo CloseCut giúp bạn cạo râu sạch sẽ

Làm sạch được toàn bộ máy

Bạn có thể  dễ dàng rửa sạch máy cạo râu này dưới vòi

nước sau mỗ i lần sử dụng.

Đầu cạo xoay riêng biệ t

Cạo theo đường cong trên mặt

Sạc pin lại được

Sạc 10 giờ để  cạo trong 20 phút

 

Hiệu suất cạo râu

Cạo râu theo đường viền: Đầu cạo xoay riêng biệ t

Thiết kế

Tay cầm: Đen xám & Đen

Công suất

Kiểu pin: NiMH

Điện áp tự  động: 100-240 V

Tiêu thụ điện tối đa: 1 W

Tiêu thụ năng lượng khi chờ : 0,1 W

Dịch vụ

Đầu cạo thay thế: Thay thế 2 năm một lần bằng SH30

 

Biểu tượng xanh của Philips

Các Sản Phẩm Xanh của Philips có thể  giảm chi phí,

mức tiêu thụ  năng lượng và khí thả i CO2. Bằng cách

nào? Các sản phẩm này đượ c cả i thiện đáng kể  về tiêu

chí thân thiện với môi trường, bao gồm: Hiệu suất sử

dụng năng lượng, Đóng gói, Chất độc hạ i, Trọng lượng,

Tái chế, rác thả i và Tuổ i thọ sử dụng.
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