
 

Rakapparat för
torrakning

Shaver series 1000

 
Klassisk torrakning

40 min sladdlös användning
efter 8 h

Uppfällbar precisionstrimmer

 

S1510/04 Bekväm och enkel rakning
Den mest nära rakningen i prisklassen

Philips rakapparater serie 1000 har självslipande blad och ett rörligt rakhuvud som

ger dig en mycket nära rakning för en rakapparat i denna prisklass. Rakning med

rakapparater kontra rakhyvel gör att du minskar hudirritation och röda prickar,

eftersom bladet aldrig kommer i direkt kontakt med huden. Rakapparater i Philips

serie 1000 har en klassisk och robust design, och är utformad för torrakning.

Denna modell kommer med en uppfällbar precisionstrimmer för mustasch och

polisonger.

En bekväm rakning

Självslipande blad

Anpassar sig till alla delar av ansiktet och halsen

Rakhuvudet rör sig i 4 riktningar

Lättanvänd

Konsekvent maximal kraft år efter år

40 min sladdlös anv. efter 8 t laddning

Enkel att öppna och rengöra

Endast sladdlös drift

Få ut mesta möjliga av din rakapparat

Perfekt för trimning av polisonger och mustasch
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Funktioner

CloseCut-rakbladssystem

Rakapparaten har CloseCut-skärblad som är

utformade för att vara som nya under en lång

tid. Du kan vara säker på att du alltid får en

vass rakning.

Flex-huvuden som böjer sig i 4 riktn.

Rakhuvudena är något flexibla och anpassar

sig efter ansiktets former när du rakar dig.

Litiumjoneffekt

Raka längre med varje laddning. Rakapparaten

förblir lika kraftfull i många år, tack vare det

kraftfulla och effektiva litiumjonbatteriet.

40 minuters sladdlös rakning

Du får 40 minuters sladdlös användning efter 8

timmars laddning.

Öppna med en tryckning

Öppna rakhuvudet med en lätt knapptryckning

för att rengöra apparaten med den medföljande

borsten.

Uppfällbar trimsax

Skapa en komplett look med den uppfällbara

trimsaxen. Den är perfekt för att underhålla

mustaschen och trimma polisongerna.

Sladdlös användning

Den här rakapparaten är endast utvecklad för

att fungera i sladdlöst läge. Dra alltid ur

sladden innan du rakar dig.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

gröna områden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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Specifikationer

Rakningsresultat

Raksystem: CloseCut-rakbladssystem

Konturföljande: Flex-huvuden som böjer sig i

4 riktn.

Tillbehör

Uppfällbar trimsax medföljer

Underhåll: Rengöringsborste, Skyddskåpa

Lättanvänd

Teckenfönster: Indikator för låg batterinivå

Användning: Sladdlös användning, Koppla ur

före användning

Design

Handtag: Ergonomiskt grepp och användning

Färg: Svart, mörk kungsblå

Effekt

Automatisk spänning: 100–240 V

Driftstid: 40 min/13 rakningar

Batterityp: Litiumjon

Laddning: Fulladdad efter 8 timmar

Max. strömförbrukning: 2 W

Standbyeffekt: 0,1 W

Service

2 års garanti

Reservhuvud: Byt vartannat år med SH30

* Jämfört med andra ledande rakapparater med linjära

och roterande skärblad
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