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Pohodlné, jednoduché holenie
El. holiaci strojček pre najdokonalejšie oholenie krku vo svojej

triede*

Rad holiacich strojčekov Shaver Series 1000 vám poskytne jednoduché

a pohodlné oholenie za dostupnú cenu. Hlavy Flex so štyrmi smermi pohybu

spolu so systémom čepelí CloseCut zaručia hladké výsledky.

Pohodlné holenie

Odolné, samoostriace čepele pre jednoduché oholenie

Prispôsobí sa každej kontúre vašej tváre a krku

Hlavy sa ohýbajú v 4 smeroch pre jednoduché oholenie každej krivky

Jednoduché používanie

Otvorte stlačením tlačidla, potom pomocou kefky vyčistite

Prevádzka s káblom umožňuje konštantné napájanie



Pánsky elektrický holiaci strojček pre suché holenie S1100/04

Hlavné prvky Technické údaje

Systém čepelí CloseCut

Ohoľte sa bez námahy. Naše odolné čepele

CloseCut sa pri každom použití automaticky

ostria.

Hlavy Flex so štyrmi smermi pohybu

Hlavy Flex so 4 nezávislými smermi pohybu sa

prispôsobia každej krivke vašej tváre, vďaka

čomu jednoducho oholíte dokonca aj krk

a sánku.

Otvorenie jediným dotykom

Jednoducho vyklopte hlavy a pomocou

dodanej čistiacej kefky odstráňte zachytené

chĺpky.

Použitie na sieť

Tento holiaci strojček je navrhnutý len na

prevádzku pri zapojení do siete, takže vás

zakaždým spoľahlivo oholí.

 

Výkon pri holení

Sledovanie kontúr: Hlavy Flex so štyrmi

smermi pohybu

Holiaci systém: Systém čepelí CloseCut

Príslušenstvo

Údržba: Čistiaca kefka, Ochranný kryt

Jednoduché používanie

Prevádzka: Len prevádzka so sieťovým

napájaním

Dizajn

Telo: Ergonomické uchopenie a používanie

Farba: Louros

Príkon

Automatická voľba napätia: 100 - 240 V

Max. spotreba energie: 9 W

Spotreba v pohotovostnom režime: 0,2 W

Servis

Dvojročná záruka

Náhradná hlava: Vymieňajte každé 2 roky za

SH30

 

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.

* V porovnaní so základnými modelmi fóliových

a rotačných holiacich strojčekov najpredávanejších

značiek
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