
 

Parranajokone kuiva-
ajoon, ei johdoton

Shaver series 1000

 
Perinteinen kuiva-ajo

Vain johdolliseen käyttöön

Taitettava tarkkuustrimmeri

 

S1110/04

Mukava ja helppo parranajo
Hintaluokan tarkin ajo

Philips Series 1000 -parranajokoneissa on itseteroittuvat terät ja liikkuva ajopää,

jotka tarjoavat tämän hintaluokan tarkimman ajotuloksen. Kun käytät

parranajokonetta partahöylän sijaan, ihon ärtyminen ja punoitus vähenevät, sillä

parranajokoneen terä ei koskaan kosketa ihoa. Philips Shaving Series 1000

‑parranajokoneissa on perinteinen ja vankka muotoilu, ja ne on tarkoitettu kuiva-

ajoon. Tässä mallissa on taitettava tarkkuustrimmeri viiksien ja pulisonkien

siistimiseen.

Miellyttävä parranajo

Itseteroittuvat terät

Seuraa tarkasti kasvojen muotoja

Joustavat ajopäät myötäilevät kasvojen muotoja parranajon aikana.

Helppokäyttöinen

Helppo avata ja puhdistaa

Vain johdolliseen käyttöön

Ota kaikki irti parranajokoneestasi

Suunniteltu kestämään
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Kohokohdat Tekniset tiedot

CloseCut-teräjärjestelmä

Parranajokoneessa on CloseCut-terät, jotka on

suunniteltu pysymään pitkään kuin uusina.

Voit olla varma, että ajotulos on aina

moitteeton.

Ajopää liikkuu neljään eri suuntaan

Flex-ajopäät, jotka joustavat vapaasti neljään

eri suuntaan, myötäilevät kasvojen muotoja ja

varmistavat helpon ajon myös kaulan ja leuan

iholla.

Avaus yhdellä painikkeella

Ajopää avautuu kevyellä painalluksella, jolloin

koneen voi puhdistaa sen mukana

toimitettavalla harjalla.

Ylösnouseva rajain

Kaikilla Philipsin parranajokoneilla on kahden

vuoden maailmanlaajuinen takuu ja ne ovat

yhteensopivia kaikkien maailman

sähköteknisten standardien kanssa. Kestävät

terät tarvitsee vaihtaa vain kahden vuoden

välein.

Johdolliseen käyttöön

Tätä parranajokonetta voidaan käyttää vain

johdon kanssa.

Ajoteho

Ajojärjestelmä: CloseCut-teräjärjestelmä

Myötäilee muotoja: 4-suuntaiset Flex-ajopäät

Lisätarvikkeet

Mukana ylösnouseva rajain

Ylläpito: Puhdistusharja, Suojus

Helppokäyttöinen

Toimi: Ainoastaan johdollinen käyttö

Muotoilu

Kahva: Ergonominen varsi ja kahva

Väri: Musta

Virta

Automaattinen jännite: 100 - 240 V

Enimmäisvirrankulutus: 9 W

Valmiustilan virta: 0,2 W

Huolto

2 vuoden takuu

Vaihtoterä: Vaihda kahden vuoden välein

SH30:een

 

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino,

kierrätys ja hävittäminen sekä käyttöiän

kestävä luotettavuus.

* Verrattuna muihin edullisiin teräverkkoisiin ja

pyöriväteräisiin parranajokoneisiin
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