Hefte før salg for Norge (2019, Mai 23)
Tørr elektrisk barbermaskin
• CloseCut-bladsystem
• Flex-hoder med fire retninger
• Pop-up-trimmer
• Nesetrimmer følger med

S1520/41

Praktisk og enkel barbering
Gir den tetteste barberingen i sin klasse på halsen*
SHAVER Series 1000 gir deg en enkel og praktisk barbering til en overkommelig pris. Flex-hoder med fire retninger og CloseCutbladsystemet garanterer et glatt resultat.
Fordeler

En behagelig barbering

• Bare trådløs bruk

• Slitesterke, selvslipende blader for en enkel barbering

Få mest mulig ut av barbermaskinen

Justerer seg etter alle konturene i ansiktet og på halsen

• Perfekt til å trimme kinnskjegg og bart

• Skjærehoder kan bøyes i fire retninger, slik at du enkelt kan følge
konturene i ansiktet

Rask og komfortabel trimming

Lett å bruke
• Konsekvent maksimal ytelse år etter år
• 45 minutter barbering uten ledning etter åtte timer med lading
• Åpne ved å trykke på knappen, og bruk deretter børsten til å
rengjøre enheten

• Nå håret i øret eller nesen helt enkelt
• Avansert lamellsystem unngår lugging, sår og kutt

Shaver series 1000

Funksjoner
CloseCut-bladsystem

Pop-up-trimmer

Få en enkel barbering. De slitesterke CloseCut-bladene er selvslipende ved
bruk, slik at du gang bruke dem gang på gang.

Finpuss utseendet ved å bruke pop-up-trimmeren. Perfekt for å vedlikeholde
en bart og trimme kinnskjegg.

Flex-hoder med fire retninger

Trådløs bruk

Flex-hoder med fire uavhengige bevegelser justerer seg etter konturene i
ansiktet, slik at du får en enkel barbering, selv på halsen og kjeven.

Denne barbermaskinen er utformet slik at den kun kan brukes i trådløs
modus. Du må alltid koble den fra før du barberer.

Li-ion-ytelse

Ideell vinkel

Barber deg lengre med hver lading. Barbermaskinen fortsetter like sterkt i år
etter år, takket være kraftige og effektive litium-ion-batterier.

Nesetrimmeren fra Philips er laget med en perfekt vinkel, slik at du enkelt
kommer til håret i ørene og nesen. Med nesetrimmeren fra Philips kan du
være sikker på at uønsket hår blir fjernet effektivt.

45 minutter med trådløs barbering

Du får 45+ minutter barbering, noe som tilsvarer ca. 15 barberinger, etter
åtte timer lading. Denne barbermaskinen kan bare brukes i trådløs modus.
Ettrykks åpneknapp

ProtecTube-teknologi

Med den revolusjonerende ProtecTube-teknologien er skjærekniven beskyttet
av en svært tynn folie med avrundede tupper som skal forhindre hudirritasjon.
I tillegg er skjærekniven utformet for å hindre at håret setter seg fast mellom
to skjærekniver som beveger seg separat, slik at det garantert ikke lugger i
håret.

Du trykker ganske enkelt opp skjærehodet og bruker den medfølgende
rengjøringsbørsten til å feie bort løse hår.

spesifikasjoner
Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten
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Barberingsresultat
Barberingssystem
Følger konturene

CloseCut-bladsystem
Flex-hoder med fire retninger
data kan endres
2019, Mai 23

Shaver series 1000
Tilbehør
Pop-up-trimmer
følger med
Nesetrimmer følger
med
Vedlikehold

Service
Ja

To års garanti
Erstatningshode

Ja

Mål, emballasje

Rengjøringsbørste
Beskyttende deksel

Høyde
Bredde
Dybde
Nettovekt
Bruttovekt
EAN
Antallet produkter
som følger med
Opprinnelsesland
Harmonisert systemkode

Enkel i bruk
Skjerm
Drift

Indikator for lavt batterinivå
Trådløs bruk
Trekk ut kontakten før bruk

Utforming
Håndtak
Farge

Ergonomisk grep og håndtering
Svart kull grå svart

23,20 cm
15,90 cm
7,00 cm
0,38 kg
0,52 kg
08710103815747
1
NL
851010

Ytre eske

Drift
Batteritype
Driftstid
Lading
Automatisk spenning
Maks. strømforbruk
Stand-by-strøm

Ja
Bytt annethvert år med SH30

Lengde
Bredde
Høyde
Bruttovekt
EAN
Antall emballasjer

Litium-ion
45 min / 15 barberinger
Full lading etter 8 timer
100–240 V
2W
0,1 W

32,50 cm
14,70 cm
24,60 cm
2,17 kg
18710103815744
4

* Sammenlignet med andre ledende barbermaskiner med folie og roterende skjærehoder
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