
 

Golarka elektryczna
do golenia na sucho

Shaver series 1000

 
System ostrzy CloseCut

4-kierunkowe głowice Flex

Wysuwany trymer

 

S1110/04

Wygodne i łatwe golenie
Najdokładniejsze golenie szyi w tej klasie golarek

elektrycznych*

Golarka Shaver Series 1000 to łatwe i wygodne golenie w przystępnej cenie. 4-

kierunkowe głowice Flex w połączeniu z systemem ostrzy CloseCut gwarantują

gładką skórę.

Wygodne golenie

Trwałe, samoostrzące się ostrza umożliwiają golenie bez wysiłku

Dostosowuje się do każdego kształtu twarzy i szyi

Głowice poruszają się w 4 kierunkach, co ułatwia dokładne golenie

Wygodne użytkowanie

Otwórz, naciskając przycisk, a następnie wyczyść za pomocą szczoteczki

Zasilanie sieciowe zapewnia stałą moc

Wykorzystaj w pełni możliwości swojej golarki

Idealnie nadaje się do przycinania bokobrodów i wąsów



Golarka elektryczna do golenia na sucho S1110/04

Zalety Dane techniczne

System ostrzy CloseCut

Golenie bez żadnego wysiłku. Nasze trwałe

ostrza CloseCut ostrzą się podczas każdego

golenia.

4-kierunkowe głowice Flex

Głowice Flex poruszające się niezależnie w 4

kierunkach dostosowują się do każdej

krzywizny twarzy i ułatwiają golenie zarostu

nawet na szyi i dolnej szczęce.

Otwieranie jednym dotknięciem

Wystarczy otworzyć głowice i użyć dołączonej

szczoteczki do czyszczenia, aby wymieść

pozostałe włoski.

Wysuwany trymer

Dokończ stylizację za pomocą wysuwanego

trymera. Nadaje się on doskonale do regulacji

wąsów i przycinania bokobrodów.

Działanie sieciowe

Ta golarka została zaprojektowana do użycia

tylko po podłączeniu do gniazdka tak, aby

zapewniać codzienne skuteczne golenie.

 

Efektywność golenia

System golenia: System ostrzy CloseCut

Dopasowująca się do kształtu ciała: 4-

kierunkowe głowice Flex

Akcesoria

W zestawie wysuwany trymer

Konserwacja: Szczoteczka do czyszczenia,

Nasadka zabezpieczająca

Łatwość użytkowania

Działanie: Tylko działanie przewodowe

Wykończenie

Uchwyt: Ergonomiczny uchwyt ułatwiający

trzymanie

Kolor: Czarny

Moc

Automatyczne napięcie: 100–240 V

Maks. pobór mocy: 9 W

Pobór mocy w trybie gotowości: 0,2 W

Serwis

2 lata gwarancji

Wymienna głowica: Wymieniaj co 2 lata na

SH30

 

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.

* W porównaniu z podstawowymi, wiodącymi na rynku

golarkami obrotowymi oraz z siateczką
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