
 

Електробритва для сухого
гоління, Series 1000

Shaver series 1000

  Леза PowerCut

Відкривається одним натисканням

Автономна робота та робота від
мережі

 

S1232/41 Ретельне гоління, без метушні
Бритва Philips Shaver Series 1000 пропонує легке і зручне гоління за доступною ціною із
лезами PowerCut, які самі загострюються, і можливістю мити її повністю.

Комфортне гоління
Ковзає по шкірі для комфортного, рівномірного гоління
Повторює контури обличчя
Ковзає по шкірі для гладкого та рівномірного результату

Простий у використанні
Відкривається одним натисканням для легкого чищення
Використовуйте зі шнуром або без нього
Контролюйте рівень заряду
40 хвилин автономного гоління після 8 годин заряджання
Створено для оптимального використання
Водонепроникність для легкого чищення
Тримайте бритву закритою між сеансами гоління

Користуйтеся усіма перевагами своєї бритви
Підрівнюйте вуса і бакенбарди



Електробритва для сухого гоління, Series 1000 S1232/41

Основні особливості
Леза PowerCut

Бритва Philips для ретельного та комфортного
результату. Її 27 лез PowerCut підстригають кожен
волосок прямо над рівнем шкіри, забезпечуючи плавне
і рівномірне гоління. 

Головки 4D Flex

Бритву створено для забезпечення рівномірного
контакту зі шкірою без порізів. Головки 4D Flex
вигинаються і зміщуються у 4 напрямках для
ретельного гоління щоразу.

Відкривається одним натисканням

Чистьте електричну бритву одним натисненням
кнопки. Просто відкрийте бритвену головку і
сполосніть водою.

Автономна робота та робота від мережі

Використовуйте зручну бездротову бритву для
підстригання без волосся заплутування. Або
під’єднайте пристрій до електромережі для надійного
гоління, коли батарея розрядилася.

1-рівневий індикатор батареї

Використовуйте інтуїтивний індикатор, щоб
дізнаватися, коли батарея бритви розряджається,
розрядилася чи повністю заряджена.

40 хвилин автономного гоління

Голіться в автономному режимі до 40 хвилин після
8 годин заряджання. Або голіться, під’єднавши кабель
живлення до електромережі, коли батарея
розрядилася.

27 лез, які самі заточуються

27 лез цієї електробритви самі заточуються і
спеціально створені для ретельного гоління.

Висувний тример

Підрівнюйте вуса та бакенбарди завдяки висувному
тримеру і легко завершуйте свій образ.

Ергономічна конструкція

Користуйтеся бритвою Philips впевнено завдяки
ергономічному дизайну, створеному для оптимального
захоплення.

Водонепроникність IPX7

Електробритва, яку можна мити і не хвилюватися.
Рейтинг IPX7 означає, що бритву можна занурювати у
воду на 1 метр на 30 хвилин.
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Специфікації
Ефективність гоління
Система гоління: Система лез PowerCut
Повторення контурів: 4-напрямні головки Flex

Аксесуари
Догляд: Захисний ковпачок
Бездротове заряджання: Бездротовий зарядний
килимок (IPX7)

Простота у користуванні
Дисплей: 1-рівневий індикатор батареї
Сухе: Сухе гоління
Чищення: Відкривається одним натисканням, Можна

Чищення: Відкривається одним натисканням, Можна
мити повністю
Функціонування: Бездротова робота і робота від
електромережі

Конструкція
Колір: Чорний
Ручка: Ергономічна ручка та використання, Неслизька
гумова ручка

Потужність
Тип батареї: NiMH
Час роботи: 40 хвилин
Заряджання: 8 годин для повного заряджання
Автоматичний вибір напруги: 100–240 В

Обслуговування
Запасна головка: Заміняйте кожні 2 роки на SH30
2 роки гарантії
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