
 

Elektrisch apparaat
voor droog scheren

Shaver series 1000

 
CloseCut-messysteem

Flex-scheerhoofden, 4
draairichtingen

Uitklapbare trimmer

 

S1520/04 Comfortabel scheren
Elektrisch scheerapparaat met gladste resultaat voor de hals in

zijn klasse*

De Shaver series 1000 biedt een snelle scheerbeurt voor een betaalbare prijs.

Flex-scheerhoofden met 4 draairichtingen garanderen in combinatie met een

CloseCut-messysteem een glad scheerresultaat.

Een comfortabele scheerbeurt

Duurzame, zelfslijpende mesjes voor een moeiteloze scheerbeurt

Volgt alle contouren van uw gezicht en hals

Hoofden draaien in 4 richtingen om moeiteloos alle contouren te volgen

Gebruiksvriendelijk

Consistent maximaal vermogen, jaar na jaar

45 minuten snoerloos scheren na acht uur opladen

Open door op de knop te drukken en gebruik dan de borstel om schoon te maken

Alleen draadloos gebruik

Haal het maximale uit uw scheerapparaat

Perfect voor het trimmen van bakkebaarden en snor
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Kenmerken

CloseCut-messysteem

Voor verbluffend glad scheren. Onze duurzame

CloseCut-mesjes slijpen zichzelf als ze

werken, keer op keer.

Flex-scheerhoofden, 4 draairichtingen

Flexibele scheerhoofden met 4 onafhankelijke

bewegingen passen zich aan aan de contouren

van uw gezicht, waardoor u eenvoudig kunt

scheren, zelfs in de nek en op de kaaklijn.

Lithium-ionaccu

Scheer langer na elke oplaadbeurt. Het

scheerapparaat blijft jarenlang dezelfde goede

prestaties leveren, dankzij onze krachtige en

efficiënte lithium-ionaccu.

45 minuten snoerloos scheren

Na acht uur opladen kunt u meer dan 45

minuten scheren, dat zijn ongeveer 15

scheerbeurten. Dit scheerapparaat is alleen

draadloos te gebruiken.

Open met één druk op de knop

Klap de scheerhoofden open en gebruik het

meegeleverde schoonmaakborsteltje om losse

haren weg te vegen.

Uitklapbare trimmer

Maak uw verzorging compleet met de

uitklaptrimmer. Perfect voor het onderhoud van

snor en bakkebaarden.

Snoerloos gebruik

Dit scheerapparaat is ontworpen voor

uitsluitend draadloos gebruik. Haal voor

gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Scheerresultaten

Scheersysteem: CloseCut-messysteem

Contourvolgend: Flex-scheerhoofden, 4

draairichtingen

Accessoires

Uitklapbare trimmer meegeleverd

Onderhoud: Reinigingsborsteltje, Beschermkap

Gebruiksgemak

Display: Batterij bijna leeg-indicator

Bediening: Snoerloos gebruik, Loskoppelen

voor gebruik

Ontwerp

Handvat: Ergonomische grip en gebruik

Kleur: Black charcoal grey black

Vermogen

Automatisch voltage: 100 - 240 V

Gebruikstijd: 45 min. / 15 scheerbeurten

Batterijtype: Lithium-ion

Opladen: Volledig opladen in 8 uur

Maximaal energieverbruik: 2 W

Energieverbruik in stand-by: 0,1 W

Service

2 jaar garantie

Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar

vervangen met SH30

* In vergelijking met andere instapmodellen heeft dit

scheerapparaat toonaangevende bladen en roterende

scheerhoofden
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