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Mukava ja helppo parranajo
Pyöristetty ajopää lisää käyttömukavuutta

Philips Series 3000 ‑parranajokoneet on suunniteltu helppoon ja mukavaan parranajoon. Kun käytät

parranajokonetta partahöylän sijaan, ihon ärtyminen ja punoitus vähenevät, sillä parranajokoneen terä ei

koskaan kosketa ihoa. Philips Shaving Series 3000 ‑parranajokoneissa on perinteinen ja vankka muotoilu, ja ne

on tarkoitettu kuiva-ajoon.

Miellyttävä parranajo

Pyöristetty ajopää lisää käyttömukavuutta

Seuraa tarkasti kasvojen muotoja

Ajopää liikkuu neljään eri suuntaan

Helppokäyttöinen

Ajopään voi huuhdella juoksevan veden alla

45 minuutin johdoton käyttö 8 tunnin latauksella

Avaus yhdellä painikkeella helpottaa puhdistamista

Suunniteltu kestämään



Parranajokone kuiva-ajoon S3110/06

Kohokohdat Tekniset tiedot

ComfortCut-teräjärjestelmä

ComfortCut-ajopäiden pyöristetyt kulmat

lisäävät ajomukavuutta. Ajaminen on

miellyttävää, sillä ajopää liukuu pehmeästi

iholla.

4-suuntaiset Flex-ajopäät

Joustavat ajopäät myötäilevät kasvojen

muotoja parranajon aikana.

Litiumioniakku

Ajopää avautuu kevyellä painalluksella, jolloin

sen voi huuhdella juoksevan veden alla.

45 minuuttia johdotonta ajoa

Voit käyttää laitetta johdon kanssa tai ilman

sitä. Jopa 45 minuutin johdoton käyttö 8 tunnin

latauksella.

OneTouch-avauspainike

Ajopäät on helppo avata ja huuhdella

juoksevalla vedellä.

Johdolliseen ja johdottomaan käyttöön

Kaikilla Philipsin parranajokoneilla on kahden

vuoden maailmanlaajuinen takuu ja ne ovat

yhteensopivia kaikkien maailman

sähköteknisten standardien kanssa. Kestävät

terät tarvitsee vaihtaa vain kahden vuoden

välein.

Ajoteho

Myötäilee muotoja: 4-suuntaiset Flex-ajopäät

Ajojärjestelmä: ComfortCut-teräjärjestelmä

Lisätarvikkeet

Ylläpito: Suojus

Helppokäyttöinen

Puhdistaminen: Täysin pestävä

Näyttö: Lataus vähissä -ilmaisin, Ajopäiden

vaihtotarpeen ilmaisin

Toimi: Johdolliseen ja johdottomaan käyttöön

Muotoilu

Kahva: Ergonominen varsi ja kahva

Väri: Musta musta

Virta

Akkutyyppi: Litiumioni

Käyttöaika: 45 min / 15 ajokertaa

Lataaminen: Latautuu täyteen 8 tunnissa

Automaattinen jännite: 100 - 240 V

Enimmäisvirrankulutus: 9 W

Valmiustilan virta: 0,1 W

Huolto

2 vuoden takuu

Vaihtoterä: Vaihda kahden vuoden välein

SH30:een

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino,

kierrätys ja hävittäminen sekä käyttöiän

kestävä luotettavuus.
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