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Bărbierit uşor şi convenabil
Cel mai precis aparat de bărbierit pe gât din clasa sa*

Aparatul de bărbierit seria 1000 oferă un bărbierit uşor şi convenabil pentru un preţ accesibil. Capetele Flex în 4

direcţii în combinaţie cu sistemul de lame CloseCut garantează un rezultat fin.

Un bărbierit confortabil

Lame durabile, cu ascuţire automată, pentru un bărbierit fără efort

Urmăreşte fiecare linie a feţei şi a gâtului

Capetele se flexează în 4 direcţii, pentru a bărbieri uşor fiecare linie a feţei

Uşor de utilizat

Putere maximă constantă, an după an

35 de minute de bărbierit fără fir, după o încărcare de opt ore

Deschide apăsând butonul, apoi utilizează peria pentru a curăţa

Numai utilizare fără fir
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Repere Specificaţii

Sistem de lame CloseCut

Bărbiereşte-te fără efort. Lamele noastre

durabile CloseCut se ascut singure pe măsură

ce sunt utilizate, iar şi iar.

Capete Flex în 4 direcţii

Capetele Flex cu 4 direcţii de mişcare

independente se mulează în funcţie de fiecare

contur al feţei tale, oferindu-ţi un bărbierit facil,

chiar şi pe gât şi pe linia maxilarului.

Alimentare Li-ion

Bărbiereşte-te mai mult timp cu fiecare

încărcare. Aparatul tău de bărbierit va fi la fel

de puternic pentru mulţi ani, mulţumită bateriei

noastre puternice şi eficiente, pe bază de ioni

de litiu.

35 de minute de bărbierit fără fir

Vei beneficia de peste 35 de minute de

bărbierit, care înseamnă aproximativ 11

bărbieriri după 8 ore de încărcare. Acest aparat

de bărbierit funcţionează numai fără fir.

Deschidere printr-o atingere

Doar deschide capul şi foloseşte peria de

curăţare furnizată, pentru a îndepărta orice fire

de păr rămase.

Utilizare fără fir

Acest aparat de bărbierit este conceput să

funcţioneze numai în modul fără cablu. Scoate-

l din priză întotdeauna înainte de bărbierire.

 

Performanţe în bărbierire

Sistem de bărbierire: Sistem de lame

CloseCut

Urmărirea conturului: Capete Flex în 4 direcţii

Accesorii

Întreţinere: Perie de curăţat, Capac de

protecţie

Uşor de utilizat

Afişaj: Indicator pentru baterie descărcată

Funcţionare: Utilizare fără fir, Deconectează

înainte de utilizare

Design

Mâner: Mâner şi manevrare ergonomică

Culoare: Negru luminos roşu intens

Alimentare

Tensiune automată: 100-240 V

Durată de funcţionare: 35 min/11 bărbieriri

Tip de baterie: Litiu-ion

Încărcare: Încărcare completă în 8 ore

Consum max. de energie: 2 W

Energie în stand-by: 0,1 W

Service

2 ani garanţie

Cap înlocuibil: Înlocuieşte la fiecare 2 ani cu

SH30

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile,

consumul de energie şi emisiile de CO2.

Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire

semnificativă a mediului în unul sau mai

multe domenii de interes Philips Green –

eficienţă energetică, ambalare, substanţe

periculoase, greutate, reciclare şi casare şi

fiabilitate pe viaţă.

* Comparativ cu alte aparate de bărbierit de nivel de

bază cu folie şi rotative
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