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Удобно, лесно бръснене
Електрическата самобръсначка за най-гладко бръснене по врата в своя клас*

Самобръсначката Серия 1000 ви предлага лесно и удобно бръснене на достъпна цена. Подвижните глави в 4 посоки,

комбинирани със система ножчета CloseCut, гарантират гладък резултат.

Комфортно бръснене

Издръжливи, самонаточващи се ножчета за бръснене без усилия

Адаптира се към всяка извивка на лицето и врата ви

Главите се накланят в 4 посоки, за да бръснат с лекота всяка извивка

Лесна употреба

Постоянна максимална мощност година след година

35 минути безкабелно бръснене след осем часа зареждане

Отворете, като натиснете бутона, след което използвайте четката за почистване

Само работа на батерии



Електрическа самобръсначка за сухо бръснене S1310/04

Акценти Спецификации

Система ножчета CloseCut

Бръснене без усилия. Издържливите ножчета

CloseCut се наострят сами по време на работа всеки

път.

Подвижни глави в 4 посоки

Подвижни глави с 4 независими направления се

нагласят към всяка извивка на лицето, предоставяйки

лесно бръснене, дори по врата и линията на

челюстта.

Литиево-йонно захранване

Бръснете се по-дълго с всяко зареждане. Вашата

самобръсначка ще продължи да работи със същата

мощност в продължение на години благодарение на

мощната и ефективна литиево-йонна батерия.

35 минути безкабелно бръснене

Ще имате над 35 минути време за работа – това са

около 11 бръснения – с осемчасово зареждане. Тази

самобръсначка работи само в безкабелен режим.

Отваряне с едно докосване

Просто разгънете главите на машинката и

използвайте включената четка за почистване, за да

отстраните отрязаните косми.

Работа на батерии

Тази самобръсначка е създадена да работи само на

батерии. Винаги изключвайте от захранването преди

бръснене.

 

Работни показатели при бръснене

Система за бръснене: Система ножчета CloseCut

Следване на контура: Подвижни глави в 4 посоки

Аксесоари

Поддръжка: Четка за почистване, Предпазна капачка

Лесна употреба

Дисплей: Индикатор за изтощена батерия

Работен режим: Работа на батерии, Изключете от

контакта преди употреба

Дизайн

Дръжка: Ергономичен захват и управление

Цвят: Черно ярко свежо червено

Захранване

Автоматичен избор на напрежение: 100 – 240 V

Време на работа: 35 мин/11 бръснения

Тип батерия: Литиево-йонна

Зареждане: 8-часово пълно зареждане

Максимална консумация на енергия:

2 W

Мощност в режим на готовност: 0,1 W

Сервиз

2 години гаранция

Сменяема глава: Подменяйте на всеки 2 години с

SH30

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.

* В сравнение с други водещи самобръсначки с пластина и въртяща

се глава от нисък клас
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