
 

Pánsky elektrický holiaci
strojček pre suché holenie

Shaver series 3000

 
Systém čepelí ComfortCut

Hlavy Flex so štyrmi smermi
pohybu

 

S3110/06

Pohodlné, jednoduché holenie
Pohodlné a hladké

Holiaci strojček Shaver Series 3000 vám poskytne jednoduché a pohodlné

oholenie pre väčší komfort za dostupnú cenu. Hlavy Flex so štyrmi smermi

pohybu spolu so systémom čepelí ComfortCut zaručia hladké výsledky.

Pohodlné holenie

Zaoblené okraje sa hladko pohybujú po pokožke pre ochranu pri holení

Prispôsobí sa každej kontúre vašej tváre a krku

Hlavy sa ohýbajú v 4 smeroch pre jednoduché oholenie každej krivky

Jednoduché používanie

Konzistentný maximálny výkon celé roky

Po 8 hodinách nabíjania sa môžete holiť 45 minút bez pripojenia do siete

Otvorenie jediným dotykom poskytuje jednoduché čistenie

Možno používať so sieťovým napájaním aj bezšnúrovo
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Hlavné prvky Technické údaje

Systém čepelí ComfortCut

Doprajte si pohodlné holenie nasucho. Náš

systém čepelí ComfortCut s hlavami so

zaobleným profilom jemne kĺže po pokožke

a zároveň ju chráni pred poškriabaním

a rankami.

Hlavy Flex so štyrmi smermi pohybu

Hlavy Flex so 4 nezávislými smermi pohybu sa

prispôsobia každej krivke vašej tváre, vďaka

čomu jednoducho oholíte dokonca aj krk

a sánku.

Výkonná lítium-iónová batéria

Vychutnajte si dlhšie holenie po každom

nabití. Váš holiaci strojček bude vďaka našej

silnej a efektívnej lítium-iónovej batérii

rovnako výkonný po celé roky.

45 min. holenia bez pripojenia do siete

K dispozícii máte viac ako 45 minút prevádzky

– to je asi 15 oholení – po ôsmich hodinách

nabíjania. Prípadne môžete strojček pri holení

zapojiť do siete.

Otvorenie jediným dotykom

Stačí, ak vyklopením otvoríte hlavu a dôkladne

ju opláchnete pod tečúcou vodou.

Prevádzka so sieťovým napájaním aj

bezšnúrovo

Tento holiaci strojček je navrhnutý na

napájanie zo siete alebo bezšnúrovú

prevádzku. Pripojte kábel a ohoľte sa počas

nabíjania, prípadne sa hoľte v bezšnúrovom

režime, keď je holiaci strojček nabitý.

 

Výkon pri holení

Sledovanie kontúr: Hlavy Flex so štyrmi

smermi pohybu

Holiaci systém: Systém čepelí ComfortCut

Príslušenstvo

Údržba: Ochranný kryt

Jednoduché používanie

Čistenie: Plne umývateľný

Displej: Indikátor slabej batérie, Indikátory

výmeny holiacich hláv

Prevádzka: Sieťové aj bezšnúrové napájanie

Dizajn

Telo: Ergonomické uchopenie a používanie

Farba: Presná čierna, čierna

Príkon

Typ batérie: Lítium-iónová

Prevádzková doba: 45 min/15 oholení

Nabíjanie: Úplné nabitie za 8 hodín

Automatická voľba napätia: 100 - 240 V

Max. spotreba energie: 9 W

Spotreba v pohotovostnom režime: 0,1 W

Servis

Dvojročná záruka

Náhradná hlava: Vymieňajte každé 2 roky za

SH30

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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