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Bărbierit precis, fără

probleme
Aparatul de bărbierit Philips seria 1000 îţi oferă un bărbierit uşor şi comod la un

preţ accesibil, având lame PowerCut cu ascuţire automată şi fiind complet lavabil.

Un bărbierit confortabil

Alunecă pe piele pentru un bărbierit uniform şi confortabil

Urmează contururile feţei

Alunecă pe piele pentru un aspect fin şi uniform

Uşor de utilizat

Deschidere printr-o atingere pentru curăţare uşoară

Foloseşte-l cu sau fără fir

Ţine sub control nivelul de încărcare

40 de minute de utilizare fără fir după o încărcare de 8 ore

Proiectat pentru manevrare optimă

Rezistenţă la apă pentru o curăţare uşoară

Ţine aparatul de bărbierit acoperit între utilizări

Profită la maximum de aparatul tău de bărbierit

Aranjează-ţi mustaţa şi perciunii
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Repere

Lame PowerCut

Aparatul de bărbierit Philips pentru un bărbierit

precis şi comod. Cele 27 de lame PowerCut

taie fiecare fir de păr exact la nivelul pielii,

oferindu-ţi un bărbierit fin şi uniform, de fiecare

dată. 

Capete 4D flexibile

Aparatul de bărbierit a fost conceput pentru a

menţine un contact uniform cu pielea, fără

ciupituri. Capetele 4D flexibile se curbează şi

se deplasează în 4 direcţii pentru un bărbierit

precis de fiecare dată.

Deschidere printr-o atingere

Curăţă-ţi aparatul de bărbierit electric la o

atingere de buton. Deschide capul aparatului

de bărbierit şi clăteşte-l cu apă.

Utilizare cu şi fără fir

Foloseşte-ţi aparatul de bărbierit fără fir

convenabil pentru o îngrijire fără fire încurcate.

Sau conectează-l la priză pentru un bărbierit

de încredere, cu fir, atunci când bateria este

descărcată.

Indicator de baterie cu 1 nivel

Utilizează indicatorul intuitiv pentru a vedea

când nivelul bateriei aparatului de bărbierit

este scăzut, când bateria este descărcată sau

încărcată complet.

40 de minute de bărbierit fără fir

Bărbiereşte-te fără fir timp de până la 40 de

minute după 8 ore de încărcare. Sau

bărbiereşte-te cu cablul de alimentare conectat

la priză atunci când bateria este descărcată.

27 de lame cu ascuţire automată

Cele 27 de lame cu ascuţire automată ale

acestui aparat de bărbierit electric au fost

proiectate cu precizie pentru un bărbierit mereu

precis.

Lamă de tuns pop-up

Rafinează-ţi şi defineşte-ţi mustaţa şi perciunii

cu lama de tuns pop-up – şi desăvârşeşte-ţi

aspectul cu uşurinţă.

Design ergonomic

Manevrează cu încredere aparatul de bărbierit

Philips graţie designului ergonomic creat

pentru prindere optimă.
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Specificaţii

Performanţe în bărbierire

Sistem de bărbierire: Sistem de lame

PowerCut

Urmărirea conturului: Capete Flex în 4 direcţii

Accesorii

Întreţinere: Capac de protecţie

Încărcare wireless: Suport de încărcare

wireless (IPX7)

Uşor de utilizat

Afişaj: Indicator de baterie cu 1 nivel

Uscat: Bărbiereşte-te uscat

Curăţare: Deschidere printr-o atingere,

Complet lavabil

Funcţionare: Utilizare cu fir şi fără fir

Design

Culoare: Gri urban

Mâner: Mâner şi manevrare ergonomică,

Mâner anti-alunecare din cauciuc

Alimentare

Tip baterie: NiMH

Durată de funcţionare: 40 de minute

Încărcare: Încărcare completă în 8 ore

Tensiune automată: 100-240 V

Service

Cap înlocuibil: Înlocuieşte la fiecare 2 ani cu

SH30

Garanţie de 2 ani
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