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Dokładne i bezproblemowe golenie
Golarka Philips S1000 to łatwe i wygodne golenie w przystępnej cenie dzięki samoostrzącym się ostrzom

PowerCut i możliwości pełnego mycia w wodzie.

Wygodne golenie
Gładko przesuwa się po skórze, zapewniając wygodne i równomierne golenie

Dopasowuje się do kształtu Twojej twarzy

Gładko przesuwa się po skórze, zapewniając równomierne golenie

Wygodne użytkowanie
Otwieranie jednym dotknięciem ułatwia czyszczenie

Można używać z przewodem lub bez

Kontroluj poziom naładowania

8 godzin ładowania wystarcza na 40 minut golenia na zasilaniu akumulatorowym

Urządzenie zaprojektowane z myślą o wygodnej obsłudze

Wodoodporność ułatwia czyszczenie

Golarka powinna być przykryta, gdy nie jest używana
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Zalety Dane techniczne

Ostrza PowerCut
Golarka firmy Philips zapewnia wygodne

golenie. 27 ostrzy PowerCut przycina każdy

włos tuż nad skórą, zapewniając gładkie i

równomierne golenie za każdym razem. 

Głowice 4D Flex
Golarka została zaprojektowana w taki sposób,

aby utrzymać kontakt ze skórą bez jej

zacinania. Głowice 4D Flex zginają się i

przesuwają w 4 kierunkach, zapewniając

dokładne golenie za każdym razem.

Otwieranie jednym dotknięciem
Aby wyczyścić golarkę, wystarczy nacisnąć

przycisk i otworzyć głowicę golącą, którą

następnie można opłukać wodą.

Działanie sieciowe i akumulatorowe
Wygodna golarka bezprzewodowa umożliwia

golenie bez problemów z plątaniną kabli.

Można też podłączyć ją do gniazdka, aby się

ogolić, gdy akumulator jest rozładowany.

1-poziomowy wskaźnik akumulatora
Intuicyjny wskaźnik umożliwia sprawdzenie,

czy akumulator golarki jest bliski rozładowania,

rozładowany lub w pełni naładowany.

40 minut bezprzewodowego golenia
8-godzinne ładowanie wystarcza na nawet

40 minut golenia na zasilaniu

akumulatorowym. Możesz też korzystać z

golarki podłączonej do sieci elektrycznej, gdy

akumulator jest wyczerpany.

27 samoostrzących się ostrzy
27 samoostrzących się ostrzy w tej golarce

elektrycznej zostało precyzyjnie

zaprojektowanych z myślą o równomiernym

goleniu.

Wodoodporność klasy IPX7
Golarka elektryczna, którą można bez obaw

czyścić. Stopień ochrony IPX7 oznacza, że

urządzenie można bezpiecznie zanurzyć w

wodzie na głębokość do 1 metra na

maksymalnie 30 minut.

Ergonomiczna budowa
Ergonomiczna konstrukcja została

zaprojektowana z myślą o pewnym chwycie.

Nasadka zabezpieczająca
Głowicę golącą należy utrzymywać w czystości

i przechowywać w bezpiecznym miejscu, gdy

nie jest używana, a także podczas podróży.

 

Efektywność golenia
System golenia: System ostrzy PowerCut

Dopasowująca się do kształtu ciała: 4-

kierunkowe głowice Flex

Akcesoria
Konserwacja: Nasadka zabezpieczająca

Bezprzewodowe ładowanie: Mata do

bezprzewodowego ładowania (IPX7)

Łatwość użytkowania
Wyświetlacz: 1-poziomowy wskaźnik

akumulatora

Na sucho: Golenie na sucho

Czyszczenie: Otwieranie jednym dotknięciem,

Możliwość mycia pod bieżącą wodą

Działanie: Działanie sieciowe i

akumulatorowe

Wykończenie
Kolor: Szary

Rączka: Ergonomiczny uchwyt ułatwiający

trzymanie, Antypoślizgowy, gumowy uchwyt

Moc
Typ baterii/akumulatora: NiMH

Czas pracy: 40 minut

Ładowanie: Pełne ładowanie trwa 8 godzin

Automatyczne napięcie: 100–240 V

Serwis
Wymienna głowica: Wymieniaj co 2 lata na

SH30

2 lata gwarancji
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