
 

Sauso skutimo elektrinė
barzdaskutė, 1000 serija

Shaver series 1000

 
„PowerCut“ peiliukai

Atidaroma vienu palietimu

Naudojama su laidu ir be laido

 

S1133/41

Švarus skutimasis, nereikia
nerimauti

Su visiškai plaunamu „Philips Shaver Series 1000“ ir savaime pasigalandančiais

„PowerCut“ peiliukais lengvai ir patogiai nusiskusite už prieinamą kainą.

Patogus skutimasis
Slysta oda taip, kad skustumėte maloniai ir vienodai

Prisitaiko prie veido kontūrų

Slysta oda taip, kad nuskustumėte glotniai ir vienodai

Paprasta naudoti
Atidaroma vienu palietimu, kad būtų lengva valyti

Naudokite su laidu ar be laido

Kontroliuokite įkrovimą

40 min. skutimosi be laido po 8 val. įkrovos

Optimaliam naudojimui

Atsparus vandeniui, kad būtų lengva valyti

Skustuvą iki kito skutimo laikykite uždengtą
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Ypatybės
„PowerCut“ peiliukai

„Philips“ skustuvas skuta švariai ir maloniai. Jo

27 „PowerCut“ peiliukai kiekvieną plauką

nuskuta tiesiai virš odos, todėl kaskart

nusiskusite glotniai ir vienodai. 

„4D Flex“ galvutės

Skustuvas sukonstruotas taip, kad išlaikytų

tolygų kontaktą su oda ir jos neįpjautų. „4D

Flex“ galvutės lankstosi ir slysta 4 kryptimis,

kad kaskart švariai nuskustumėte.

Atidaroma vienu palietimu

Išvalykite elektrinį skustuvą vieno mygtuko

paspaudimu. Atidarykite skustuvo galvutę ir

išplaukite vandeniu.

Naudojama su laidu ir be laido

Naudokite patogią belaidę barzdaskutę ir

išvenkite susipainiojusių laidų. Arba prijunkite

ją prie elektros lizdo bei patikimai skuskitės su

laidu, kai akumuliatorius išsikrovęs.

1 lygio baterijos indikatorius

Naudodamiesi intuityviu indikatoriumi,

stebėkite, kada skustuvo baterija išsikrauna,

yra išsikrovusi ar visiškai įkrauta.

40 min. skutimosi be laido

Po 8 val. įkrovos, be laido galite skustis 40

minučių. Jei baterija tuščia, skuskitės įjungę

maitinimo laidą.

27 pasigalandantys peiliukai

Šio elektrinio skustuvo 27 pasigalandantys

peiliukai buvo tiksliai sukonstruoti, kad

nuolatos švariai skustų.

IPX7 atspari vandeniui

Elektrinį skustuvą galite plauti nesijaudindami.

Jam suteiktas IPX7 vertinimas, reiškiantis, kad

jį galima saugiai panardinti į vandenį iki 1 m iki

30 min.

Ergonomiškas dizainas

Naudokite „Philips“ skustuvą užtikrintai, nes jo

ergonominis dizainas pritaikytas optimaliam

laikymui.
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Specifikacijos
Skutimo efektyvumas
Skutimo sistema: „PowerCut“ peiliukų sistema

Kontūrus atkartojančios: 4 krypčių „Flex“

galvutės

Priedai
Priežiūra: Apsauginis gaubtelis

Belaidis įkrovimas: Belaidžio įkrovimo

padėklas (IPX7)

Lengva naudoti
Ekranas: 1 lygio baterijos indikatorius

Sausai: Skuskite sausai

Valymas: Atidaroma vienu palietimu, Visiškai

plaunamas

Naudojimas: Veikimas su ir be laido

Konstrukcija
Spalva: „Deep Grey“

Rankenėlė: Patogi ir ergonomiška rankena,

Neslidi guminė rankena

Maitinimas
Baterijos tipas: NiMH

Veikimo laikas: 40 min.

Įkrovimas: Visiškai įkraunama per 8 val.

Automatinis įtampos reguliavimas: 100–240

V

Techninė priežiūra
Keičiama galvutė: SH30 keičiamas kas 2

metus

2 metų garantija
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