Sauso skutimo
barzdaskutė
Shaver series 1000
„CloseCut“ peiliukų sistema
4 krypčių „Flex“ galvutės
Spyruoklinis kirpimo peiliukas
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Patogus sausas skutimasis
Geriausiai savo klasėje kaklo plaukelius nuskutanti elektrinė
barzdaskutė*
Už patrauklią kainą įsigyjamas „Shaver Series 1000“ užtikrina lengvą ir patogų
skutimąsi. Naudojant 4 krypčių „Flex“ galvutes ir „CloseCut“ peiliukų sistemą
užtikrinamas puikus rezultatas.
Patogus skutimasis
Patvarūs, savaime pasigalandantys peiliukai užtikrina lengvą skutimą
Automatiškai prisitaiko prie visų jūsų veido ir kaklo linkių
Galvutės juda 4 kryptimis, kad skusdami lengvai pasiektumėte kiekvieną linkį
Paprasta naudoti
Atidarykite paspausdami mygtuką, tada išvalykite šepetėliu
Naudojimas su laidu pastoviam maitinimui
Optimaliai išnaudokite savo barzdaskutę
Puikiai tinka žandenoms ir ūsams trumpinti

Sauso skutimo barzdaskutė
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Ypatybės

Speciﬁkacijos

„CloseCut“ peiliukų sistema

Spyruoklinis kirpimo peiliukas

Skutimo efektyvumas
Skutimo sistema: „CloseCut“ peiliukų sistema
Kontūrus atkartojančios: 4 krypčių „Flex“
galvutės
Priedai
Rinkinyje yra spyruoklinis kirptuvas
Priežiūra: Valymo šepetys, Apsauginis
gaubtelis

Skuskitės lengvai. Patvarūs „CloseCut“ peiliukai
pasigalanda patys kaskart juos naudojant.

Suteikite galutinį akcentą savo išvaizdai
spyruokliniu kirpimo peiliuku. Puikiai tinka
ūsams palyginti ir žandenoms patrumpinti.

4 krypčių „Flex“ galvutės
Naudojimas įjungus į el. tinklą

Lengva naudoti
Naudojimas: Naudoti tik su laidu
Konstrukcija
Rankenėlė: Patogi ir ergonomiška rankena
Spalva: Juoda
Maitinimas
Automatinis įtampos reguliavimas: 100-240
V
Maksimalus energijos naudojimas: 9 W
Budėjimo galia: 0,2 W

„Flex“ galvutės, nepriklausomai judančios 4
kryptimis, prisitaiko prie kiekvieno veido linkio,
kad lengvai nuskustumėte net kaklo ir žandenų
liniją.

Šią barzdaskutę galima naudoti tik prijungus
laidu, todėl visada po ranka turėsite patikimai
veikiantį prietaisą.

Techninė priežiūra
2 metų garantija
Keičiama galvutė: SH30 keičiamas kas 2
metus

Atidaroma vienu palietimu

Tiesiog atidarykite galvutes ir naudodami
pridėtą šepetėlį išvalykite susikaupusius
plaukus.
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„Philips Green“ logotipas
„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti
išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.
Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant
aplinką vienoje arba keliose „Philips“
ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos
vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,
svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo
veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

* Lyginama su kitomis paprastomis pirmaujančių
gamintojų barzdaskutėmis su tinkleliu arba rotacinėmis
barzdaskutėmis

