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Wygodne i łatwe golenie
Najdokładniejsze golenie szyi w tej klasie golarek elektrycznych*

Golarka Shaver Series 1000 to łatwe i wygodne golenie w przystępnej cenie. 4-kierunkowe głowice Flex w

połączeniu z systemem ostrzy CloseCut gwarantują gładką skórę.

Wygodne golenie

Trwałe, samoostrzące się ostrza umożliwiają golenie bez wysiłku

Dostosowuje się do każdego kształtu twarzy i szyi

Głowice poruszają się w 4 kierunkach, co ułatwia dokładne golenie

Wygodne użytkowanie

Stała, maksymalna moc przez lata

8 godzin ładowania wystarcza na 35 minut bezprzewodowego golenia

Otwórz, naciskając przycisk, a następnie wyczyść za pomocą szczoteczki

Tylko zasilanie akumulatorowe



Golarka elektryczna do golenia na sucho S1310/04

Zalety Dane techniczne

System ostrzy CloseCut

Golenie bez żadnego wysiłku. Nasze trwałe

ostrza CloseCut ostrzą się podczas każdego

golenia.

4-kierunkowe głowice Flex

Głowice Flex poruszające się niezależnie w 4

kierunkach dostosowują się do każdej

krzywizny twarzy i ułatwiają golenie zarostu

nawet na szyi i dolnej szczęce.

Akumulator litowo-jonowy

Dłuższe golenie po każdym ładowaniu.

Golarka będzie mieć taką samą moc przez lata

dzięki naszemu wydajnemu i efektywnemu

akumulatorowi litowo-jonowemu.

35 minut bezprzewodowego golenia

Uzyskasz ponad 35 minut czasu pracy — około

11 cykli golenia — po ośmiogodzinnym

ładowaniu. Golarka pracuje tylko w trybie

bezprzewodowym.

Otwieranie jednym dotknięciem

Wystarczy otworzyć głowice i użyć dołączonej

szczoteczki do czyszczenia, aby wymieść

pozostałe włoski.

Zasilanie akumulatorowe

Ta golarka jest przeznaczona tylko do działania

w trybie zasilania akumulatorowego. Pamiętaj,

aby zawsze odłączyć ją przed rozpoczęciem

golenia.

 

Efektywność golenia

System golenia: System ostrzy CloseCut

Dopasowująca się do kształtu ciała: 4-

kierunkowe głowice Flex

Akcesoria

Konserwacja: Szczoteczka do czyszczenia,

Nasadka zabezpieczająca

Łatwość użytkowania

Wyświetlacz: Wskaźnik niskiego poziomu

naładowania akumulatora

Działanie: Zasilanie akumulatorowe, Przed

użyciem odłącz od gniazdka elektrycznego

Wykończenie

Uchwyt: Ergonomiczny uchwyt ułatwiający

trzymanie

Kolor: Czarny i jasny soczysty czerwony

Moc

Automatyczne napięcie: 100–240 V

Czas pracy: 35 minut/11 cykli golenia

Typ baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Ładowanie: Pełne ładowanie trwa 8 godzin

Maks. pobór mocy: 2 W

Pobór mocy w trybie gotowości: 0,1 W

Serwis

2 lata gwarancji

Wymienna głowica: Wymieniaj co 2 lata na

SH30

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.

* W porównaniu z podstawowymi, wiodącymi na rynku

golarkami obrotowymi oraz z siateczką
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