Tørr elektrisk
barbermaskin
Shaver series 1000
CloseCut-bladsystem
Flex-hoder med ﬁre retninger
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Praktisk og enkel barbering
Gir den tetteste barberingen i sin klasse på halsen*
SHAVER Series 1000 gir deg en enkel og praktisk barbering til en overkommelig pris. Flex-hoder med ﬁre
retninger og CloseCut-bladsystemet garanterer et glatt resultat.
En behagelig barbering
Slitesterke, selvslipende blader for en enkel barbering
Justerer seg etter alle konturene i ansiktet og på halsen
Skjærehoder kan bøyes i ﬁre retninger, slik at du enkelt kan følge konturene i ansiktet
Lett å bruke
Konsekvent maksimal ytelse år etter år
35 minutter barbering uten ledning etter åtte timer med lading
Åpne ved å trykke på knappen, og bruk deretter børsten til å rengjøre enheten
Bare trådløs bruk

Tørr elektrisk barbermaskin
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Høydepunkter

Spesiﬁkasjoner

CloseCut-bladsystem

35 minutter med trådløs barbering

Barberingsresultat
Barberingssystem: CloseCut-bladsystem
Følger konturene: Flex-hoder med ﬁre
retninger
Tilbehør
Vedlikehold: Rengjøringsbørste, Beskyttende
deksel

Få en enkel barbering. De slitesterke CloseCutbladene er selvslipende ved bruk, slik at du
gang bruke dem gang på gang.

Du får 35+ minutter driftstid – som tilsvarer ca.
11 barberinger – etter åtte timer lading. Denne
barbermaskinen kan bare brukes i trådløs
modus.

Flex-hoder med ﬁre retninger
Ettrykks åpneknapp

Utforming
Håndtak: Ergonomisk grep og håndtering
Farge: Svart, saftig rød
Drift
Automatisk spenning: 100–240 V
Driftstid: 35 min / 11 barberinger
Batteritype: Litium-ion
Lading: Full lading etter 8 timer
Maks. strømforbruk: 2 W
Stand-by-strøm: 0,1 W

Flex-hoder med ﬁre uavhengige bevegelser
justerer seg etter konturene i ansiktet, slik at du
får en enkel barbering, selv på halsen og
kjeven.

Du trykker ganske enkelt opp skjærehodet og
bruker den medfølgende rengjøringsbørsten til
å feie bort løse hår.

Li-ion-ytelse

Trådløs bruk

Barber deg lengre med hver lading.
Barbermaskinen fortsetter like sterkt i år etter
år, takket være kraftige og eﬀektive litium-ionbatterier.

Denne barbermaskinen er utformet slik at den
kun kan brukes i trådløs modus. Du må alltid
koble den fra før du barberer.
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Enkel i bruk
Skjerm: Indikator for lavt batterinivå
Drift: Trådløs bruk, Trekk ut kontakten før bruk

Service
To års garanti
Erstatningshode: Bytt annethvert år med
SH30

Philips' grønne logo
Philips' grønne produkter kan redusere
kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.
Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på
ett eller ﬂere av de grønne nøkkelområdene –
energieﬀektivitet, emballasje, farlige
materialer, vekt, resirkulering og kassering og
pålitelig drift gjennom hele levetiden.

* Sammenlignet med andre ledende barbermaskiner
med folie og roterende skjærehoder

