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Άνετο και εύκολο ξύρισμα
Το βαθύτερο ξύρισμα στην περιοχή του λαιμού, στην κατηγορία της*

Με την ξυριστική μηχανή Series 1000 απολαμβάνετε εύκολο και άνετο ξύρισμα σε προσιτή

τιμή. Κεφαλές Flex 4 κατευθύνσεων και σύστημα λεπίδων ComfortCut για ομοιόμορφο

αποτέλεσμα.

Άνετο ξύρισμα

Ανθεκτικές και αυτοακονιζόμενες λεπίδες για βαθύ ξύρισμα

Προσαρμόζεται σε κάθε καμπύλη του προσώπου και του λαιμού σας

Ευέλικτες κεφαλές 4 κατευθύνσεων για εύκολο ξύρισμα σε κάθε καμπύλη

Εύκολη χρήση

Ανοίξτε πατώντας το κουμπί. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το βουρτσάκι καθαρισμού.

Λειτουργία μόνο με καλώδιο για σταθερή ισχύ

Αξιοποιήστε στο έπακρο την ξυριστική σας μηχανή

Ιδανικό για να τριμάρετε φαβορίτες και μουστάκι
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Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Σύστημα λεπίδων CloseCut

Απολαύστε ξύρισμα χωρίς κόπο. Οι ανθεκτικές

λεπίδες CloseCut ακονίζονται καθώς ξυρίζεστε, κάθε

φορά που χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.

Ευέλικτες κεφαλές 4 κατευθύνσεων

Οι ευέλικτες κεφαλές με 4 ανεξάρτητες κινήσεις

προσαρμόζονται σε κάθε καμπύλη του προσώπου

σας, για εύκολο ξύρισμα ακόμα και στο λαιμό αλλά

και το πηγούνι.

Άνοιγμα με το πάτημα ενός κουμπιού.

Απλώς ανοίξτε την κεφαλή και αφαιρέστε τις τρίχες

με το παρεχόμενο βουρτσάκι καθαρισμού.

Πτυσσόμενο τρίμερ

Ολοκληρώστε το στιλ σας με το πτυσσόμενο τρίμερ.

Ιδανικό για να διατηρείτε το σχήμα στο μουστάκι σας

και να τριμάρετε τις φαβορίτες σας.

Χρήση με καλώδιο

Αυτή η ξυριστική μηχανή έχει σχεδιαστεί ώστε να

λειτουργεί μόνο με ρεύμα, προσφέροντάς σας

αξιόπιστο ξύρισμα κάθε φορά.

 

Απόδοση ξυρίσματος

Σύστημα ξυρίσματος: Σύστημα λεπίδων CloseCut

Παρακολούθηση περιγράμματος: Ευέλικτες κεφαλές

4 κατευθύνσεων

Αξεσουάρ

Με πτυσσόμενο τρίμερ

Συντήρηση: Βούρτσα καθαρισμού, Προστατευτικό

κάλυμμα

Ευκολία στη χρήση

Λειτουργία: Μόνο για χρήση με καλώδιο

Σχεδίαση

Λαβή: Εργονομική λαβή και άνετος χειρισμός

Χρώμα: Μαύρο

Ρεύμα

Αυτόματη τάση: 100-240 V

Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας: 9 W

Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής: 0,2 W

Σέρβις

Διετής εγγύηση

Ανταλλακτική κεφαλή: Αντικατάσταση με SH30 κάθε

2 χρόνια

 

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.

* Σε σύγκριση με άλλες κορυφαίες ξυριστικές μηχανές με πλέγμα

και περιστροφικές κεφαλές
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