
 

Száraz elektromos
borotva

Shaver series 1000

 
CloseCut pengerendszer

4 irányba mozgó, rugalmas
fejek

 

S1100/04

Kényelmes, egyszerű borotválkozás
Kategóriáján belül a legalaposabb elektromos borotva a nyak

környékén*

A Shaver Series 1000 egyszerű és kényelmes borotválkozást biztosít

megengedhető áron. A 4 irányba mozgó, rugalmas fejek, a CloseCut

pengerendszerrel kombinálva sima eredményt nyújtanak.

Kényelmes borotválkozás

Tartós, önélező pengék a kényelmes borotválkozásért

Illeszkedik az arc és a nyak körvonalához

A 4 irányba mozgó fejek könnyedén és pontosan követik arcának vonalát

Egyszerű használat

A gombot megnyomva nyissa ki, majd a kefével tisztítsa meg

Állandó tápellátás a vezetékes használattal



Száraz elektromos borotva S1100/04

Fénypontok Műszaki adatok

CloseCut pengerendszer

Legyen kényelmes a borotválkozása. A tartós

CloseCut pengék vágás közben megélezik

egymást, időről időre.

4 irányba mozgó, rugalmas fejek

A rugalmas fejek, a 4 egymástól független

mozdulattal az arc és a nyak minden

hajlatához igazodnak, még a nyak és az áll

vonalán is egyszerű borotválást biztosítva

ezzel.

Kioldás egyetlen érintéssel

Egyszerűen pattintsa ki a fejeket, és a

mellékelt tisztítókefével söpörje ki a

szőrszálakat.

Vezetékes használat

A borotvát vezetékes használatra tervezték, így

mindig megbízható borotválást biztosít Önnek.

 

Borotválási teljesítmény

Kontúrkövetés: 4 irányba mozgó, rugalmas

fejek

Borotválkozási rendszer: CloseCut

pengerendszer

Tartozékok

Karbantartás: Tisztítókefe, Védőkupak

Egyszerű használat

Üzemeltetés: Csak vezetékes használat

Kialakítás

Markolat: Ergonomikus fogás és markolat

Szín: Louros

Energiaellátás

Automatikus feszültségválasztás: 100–240 V

Maximális energiafelhasználás: 9 W

Készenléti mód: 0,2 W

Szerviz

2 év garancia

Cserélhető fej: Cserélje 2 évente SH30

tartozékkal

 

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips Green fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és

selejtezés, megbízható működés a termék

egész élettartama alatt.

* Összehasonlítva más alapszintű vezető szitákkal és

körkéses borotvákkal
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