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Hladké oholení, bez starostí
Holicí strojek Philips řady 1000 poskytuje snadné a pohodlné oholení za dostupnou cenu se samoostřicími břity

PowerCut a plnou omyvatelností.

Pohodlné oholení
Kopíruje obrysy vaší tváře

Hladce a rovnoměrně klouže po pokožce

Klouže po pokožce a poskytuje pohodlné a rovnoměrné oholení

Snadné použití
Otevření jediným dotykem pro snadné čištění

Použití s napájecím kabelem i bez něj

45 minut bezdrátového holení po 1 hodině nabíjení

Stálá kontrola úrovně nabití

Navržený k optimální manipulaci

Voděodolný pro snadné čištění

Udržujte holicí strojek mezi holeními zakrytý

Využijte svůj holicí strojek naplno
5minutové rychlé nabití k holení na poslední chvíli

Zarovnejte knír a kotlety
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Přednosti Specifikace
Břity PowerCut
Holicí strojek Philips poskytne čisté

a pohodlné holení. Jeho 27 břitů PowerCut

zastřihne každý vous přímo nad pokožkou,

takže se vždy oholíte hladce a rovnoměrně. 

Otevření jediným dotykem
Elektrický holicí strojek lze vyčistit pouhým

stisknutím tlačítka. Jednoduše otevřete holicí

hlavu a opláchněte ji vodou.

Použití s kabelem i bez něj
Pečujte o svůj vzhled s praktickým

bezdrátovým holicím strojkem, aniž byste se

zamotali do kabelů, nebo jej zapojte pro

spolehlivé holení s kabelem, když je baterie

vybitá.

Hlavy Flex 4D
Holicí strojek navržený tak, aby zachoval

rovnoměrný kontakt s pokožkou bez škrábnutí.

Hlavy Flex 4D jsou pružné, plavou ve

4 směrech a zajistí vám pokaždé hladké

oholení.

45 minut bezdrátového holení
Po hodinovém nabíjení se můžete bezdrátově

holit až 45 minut. Nebo se holte se zapojeným

napájecím kabelem, když je baterie vybitá.

Jednoúrovňový ukazatel nabití baterie
Pomocí intuitivního indikátoru zjistíte, zda je

baterie holicího strojku slabá, vybitá nebo plně

nabitá.

Pětiminutové rychlé nabíjení
Máte naspěch? Zapojte holicí strojek na

5 minut do zásuvky a získejte dostatek energie

na 1 kompletní oholení.

27 samoostřicích břitů
Všech 27 samoostřicích břitů bylo navrženo

s největší přesností tak, aby společně dosáhly

konzistentního a čistého oholení.

Výklopný zastřihovač
Upravujte svůj knír a kotlety pomocí

výklopného zastřihovače a snadno dolaďte svůj

vzhled.

Ergonomický design
S holicím strojkem Philips můžete s důvěrou

manipulovat díky ergonomickému designu pro

optimální úchop.

Voděodolný, krytí IPX7
Elektrický holicí strojek, který můžete bez obav

vyčistit. Stupeň krytí IPX7 znamená, že holicí

strojek lze bezpečně ponořit do vody v hloubce

1 metru po dobu 30 minut.

Ochranný kryt
Udržujte holicí hlavu čistou a v bezpečí mezi

holeními nebo na cestách.

 

Holicí výkon
Holicí systém: Systém břitů PowerCut

Kopírování obrysů tváře: 4směrné hlavy Flex

Příslušenství
Údržba: Ochranný kryt

Bezdrátové dobíjení: Bezdrátová nabíjecí

podložka (IPX7)

Snadné použití
Displej: Jednoúrovňový ukazatel nabití baterie

Sušené: Suché holení

Čištění: Otevření jediným dotykem, Plně

omyvatelný

Provoz: Použití s kabelem i bez kabelu

Design
Barva: Lesklá černá

Rukojeť: Ergonomická rukojeť a snadná

manipulace, Neklouzavá pogumovaná rukojeť

Spotřeba
Typ baterie: NiMH

Doba chodu: 45 minut

Nabíjení: Úplné nabití za 1 hodinu,

Rychlonabíjení: 5 minut

Automatická volba napětí: 100-240 V

Servis
Výměnná hlava: Každé 2 roky vyměňte za typ

SH30

2letá záruka
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