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Bekväm och enkel rakning
Närmsta elektriska rakapparaten för halsen i sin klass*

Shaver Series 1000 ger dig en enkel och bekväm rakning till ett överkomligt pris.

Flexibla huvuden som vrider sig i fyra riktningar i kombination med CloseCut-

bladsystemet garanterar ett jämnt resultat.

En bekväm rakning

Hållbara, självslipande blad för en bekväm rakning

Anpassar sig till alla delar av ansiktet och halsen

Huvudena böjer sig i 4 riktningar för att enkelt raka hela ansiktet

Lättanvänd

Konsekvent maximal kraft år efter år

45 minuters sladdlös rakning efter åtta timmars laddning

Öppna genom att trycka på knappen och använd sedan borsten för att göra rent

Endast sladdlös drift

Få ut mesta möjliga av din rakapparat

Perfekt för trimning av polisonger och mustasch

Snabb och bekväm trimning

Systemet förhindrar hårdragningar och skärsår

Når enkelt hår i örat eller näsan
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Funktioner

CloseCut-rakbladssystem

Njut av en bekväm rakning. Våra hållbara

CloseCut-blad slipas medan du rakar dig, gång

på gång.

Flex-huvuden som böjer sig i 4 riktn.

Flex-huvuden som böjer sig i 4 riktningar

oberoende av varandra, anpassar sig till

ansiktsformen och ger dig en enkel rakning

även på halsen och längs käken.

Litiumjoneffekt

Raka längre med varje laddning. Rakapparaten

förblir lika kraftfull i många år, tack vare det

kraftfulla och effektiva litiumjonbatteriet.

45 minuters sladdlös rakning

Du får mer än 45 minuters drifttid – det är

ungefär 15 rakningar – på åtta timmars

laddning. Den här rakapparaten fungerar

endast i sladdlöst läge.

Öppna med en tryckning

Öppna huvudena och borsta bort lösa hårstrån

med den medföljande rengöringsborsten.

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.

Perfekt vinkel

Philips nästrimmer har konstruerats så att den

är perfekt vinklad att komma åt hår i örat och

näsan. Med Philips nästrimmer kan du vara

säker på att allt oönskat hår tas bort effektivt.

ProtecTube-teknik

Med den revolutionerande ProtecTube-tekniken

skyddas klippenheten av ett ultratunt

skärbladsskydd med rundade kanter för att

förhindra hudirritation. Dessutom är

klippenheten utformad för att förhindra att hår

fastnar mellan två knivblad som rör sig, för att

undvika hårdragning.

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

Nästrimmer medföljer

Underhåll: Rengöringsborste, Skyddskåpa

Lättanvänd

Teckenfönster: Indikator för låg batterinivå

Användning: Sladdlös användning, Koppla ur

före användning

Design

Handtag: Ergonomiskt grepp och användning

Färg: Black charcoal grey black

Effekt

Batterityp: Litiumjon

Driftstid: 45 min/15 rakningar

Laddning: Fulladdad efter 8 timmar

Automatisk spänning: 100–240 V

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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