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Καθαρό ξύρισμα, χωρίς κόπο
Η ξυριστική μηχανή Philips Series 1000 προσφέρει εύκολο και άνετο ξύρισμα σε προσιτή τιμή, με αυτοακονιζόμενες λεπίδες
PowerCut και πλήρως πλενόμενα μέρη.

Άνετο ξύρισμα
Γλιστράει εύκολα στο δέρμα για άνετο, ομοιόμορφο ξύρισμα
Ακολουθεί το περίγραμμα του προσώπου σας
Γλιστράει εύκολα στο δέρμα σας για λείο και ομοιόμορφο φινίρισμα

Εύκολη χρήση
Άνοιγμα με το πάτημα ενός κουμπιού για εύκολο καθαρισμό
Λειτουργεί με ή χωρίς καλώδιο
Έχετε τον έλεγχο της φόρτισης
45 λεπτά αυτονομίας ξυρίσματος μετά από φόρτιση 1 ώρας
Σχεδιασμένη για βέλτιστο χειρισμό
Αδιάβροχη, για εύκολο καθάρισμα
Κρατήστε την ξυριστική σας μηχανή καλυμμένη μεταξύ των ξυρισμάτων

Αξιοποιήστε στο έπακρο την ξυριστική σας μηχανή
Φροντίστε το μουστάκι και τις φαβορίτες σας
Η 5λεπτη φόρτιση επαρκεί για ένα σύντομο ξύρισμα
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Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές
Λεπίδες PowerCut
Ξυριστική μηχανή Philips για καθαρό και εύκολο
φινίρισμα. Οι 27 λεπίδες PowerCut κόβουν κάθε
τρίχα ακριβώς πάνω από το επίπεδο του δέρματος,
προσφέροντας απαλό και ομοιόμορφο ξύρισμα, κάθε
φορά. 

Κεφαλές 4D Flex
Η ξυριστική μηχανή έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί
την ομοιόμορφη επαφή με το δέρμα σας χωρίς να το
γδέρνει. Οι κεφαλές 4D Flex λυγίζουν και
περιστρέφονται σε 4 κατευθύνσεις για καθαρό
ξύρισμα κάθε φορά.

Άνοιγμα με το πάτημα ενός κουμπιού
Καθαρίστε την ξυριστική μηχανή με το πάτημα ενός
κουμπιού. Η ξυριστική κεφαλή ανοίγει με το πάτημα
ενός κουμπιού και ξεπλένεται με νερό.

Χρήση με και χωρίς καλώδιο
Χρησιμοποιήστε την πρακτική ασύρματη ξυριστική
σας μηχανή για να περιποιηθείτε τον εαυτό σας
χωρίς μπερδεμένα καλώδια. Μπορείτε επίσης να τη
συνδέσετε στην πρίζα για αξιόπιστο ξύρισμα με το
καλώδιο όταν η μπαταρία είναι άδεια.

Ένδειξη μπαταρίας 1 επιπέδου
Χρησιμοποιήστε την έξυπνη ένδειξη, για να βλέπετε
πότε η στάθμη της μπαταρίας μειώνεται, πότε είναι
πλήρως αποφορτισμένη ή πλήρως φορτισμένη.

45 λεπτά αυτονομίας
Εξασφαλίστε έως και 45 λεπτά ασύρματης χρήσης
έπειτα από φόρτιση 1 ώρας. Ή συνδέστε το καλώδιο
της ξυριστικής μηχανής στην πρίζα για να
ξυριστείτε, όταν η μπαταρία είναι άδεια.

Γρήγορη φόρτιση 5 λεπτών
Βιάζεστε; Απλώς φορτίστε την ξυριστική σας
μηχανή για 5 λεπτά και εξασφαλίστε αρκετή ισχύ για
1 πλήρες ξύρισμα.

27 αυτοακονιζόμενες λεπίδες
Οι 27 αυτοακονιζόμενες λεπίδες αυτής της
ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής έχουν
κατασκευαστεί με ακρίβεια για σταθερά καθαρό
ξύρισμα.

Πτυσσόμενο τρίμερ
Τελειοποιήστε και δώστε σχήμα στο μουστάκι και
τις φαβορίτες σας με το πτυσσόμενο τρίμερ και
ολοκληρώστε το λουκ σας με ευκολία.

Αδιάβροχη ξυριστική μηχανή IPX7
Μια ηλεκτρική ξυριστική μηχανή που μπορείτε να
καθαρίσετε χωρίς να ανησυχείτε. Η διαβάθμιση IPX7
διασφαλίζει ότι μπορεί να βυθιστεί με ασφάλεια σε
νερό βάθους έως 1 μέτρου, για έως και 30 λεπτά.

Εργονομικός σχεδιασμός
Χειριστείτε την ξυριστική μηχανή Philips με σιγουριά,
χάρη στην εργονομική σχεδίαση που έχει
δημιουργηθεί για βέλτιστο κράτημα.

Καπάκι προστασίας
Διατηρήστε την ξυριστική κεφαλή καθαρή και ασφαλή
μέχρι το επόμενο ξύρισμα ή όταν ταξιδεύετε.

 

Απόδοση ξυρίσματος
Σύστημα ξυρίσματος: Σύστημα λεπίδων PowerCut
Παρακολούθηση περιγράμματος: Ευέλικτες κεφαλές
4 κατευθύνσεων

Αξεσουάρ
Συντήρηση: Προστατευτικό κάλυμμα
Ασύρματη φόρτιση: Ασύρματη επιφάνεια φόρτισης
(IPX7)

Ευκολία στη χρήση
Οθόνη: Ένδειξη μπαταρίας 1 επιπέδου
Στεγνό: Στεγνό ξύρισμα
Καθάρισμα: Άνοιγμα με το πάτημα ενός κουμπιού,
Πλήρως πλενόμενη
Λειτουργία: Με και χωρίς καλώδιο

Σχεδίαση
Χρώμα: Twist Red
Λαβή: Εργονομική λαβή και άνετος χειρισμός,
Αντιολισθητική λαβή από καουτσούκ

Ρεύμα
Τύπος μπαταρίας: NiMH
Χρόνος λειτουργίας: 45 λεπτά
Φόρτιση: Πλήρης φόρτιση σε 1 ώρα, Γρήγορη
φόρτιση 5 λεπτών
Αυτόματη τάση: 100-240 V

Σέρβις
Ανταλλακτική κεφαλή: Αντικατάσταση με SH30 κάθε
2 χρόνια
2 χρόνια εγγύηση
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