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Snadné, pohodlné holení
Pohodlně hladké

Holicí strojek řady 3000 představuje snadné, ještě pohodlnější holení za dostupnou cenu. Hlavy Flex s otáčením

ve 4 směrech ve spojení se systémem břitů ComfortCut zaručují hladké holení.

Pohodlné oholení

Zaoblené hrany se hladce pohybují po pokožce pro ochranu při holení

Přizpůsobení konturám obličeje a krku

Hlavy se ohýbají ve 4 směrech a snadno tak oholí každý záhyb

Snadné použití

Maximální výkon i po letech používání

45 minut bezdrátového holení po 8 hodinách nabíjení

Otevření jediným dotykem pro snadné čištění

Lze použít s kabelem i bez něj



Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení S3120/06

Přednosti Specifikace

Systém břitů ComfortCut

Oholte se pohodlně na sucho. Náš systém břitů

ComfortCut s hlavami se zakulaceným profilem

hladce klouže po vaší tváři a chrání vaši

pokožku před škrábanci a říznutími.

4směrné hlavy Flex

Hlavy Flex se 4 nezávislými pohyby se

přizpůsobí každé nerovnosti na vaší tváři, takže

se rychle oholíte i na krku a na čelisti.

Napájení Li-ion

Po každém nabití se můžete holit déle. Holicí

strojek zůstane efektivní celé roky díky naší

výkonné a efektivní baterii Li-Ion.

45 minut bezdrátového holení

Přes 45 minut provozu – to je asi 15 oholení –

po 8 hodinách nabíjení. Můžete se také holit

strojkem zapojeným do sítě.

Otevření jediným dotykem

Stačí vysunout holicí hlavu a můžete ji

důkladně opláchnout pod tekoucí vodou.

Použití s kabelem i bez něj

Tento holicí strojek lze použít s kabelem i bez

něj. Kabel můžete použít pro holení při

nabíjení. Nebo se můžete oholit bezdrátově,

pokud je holicí strojek nabitý.

 

Holicí výkon

Kopírování obrysů tváře: 4směrné hlavy Flex

Holicí systém: Systém břitů ComfortCut

Příslušenství

Údržba: Ochranný kryt

Snadné použití

Čištění: Plně omyvatelný

Displej: Indikátor vybití baterie, Indikátor pro

výměnu holicích hlav

Provoz: Použití s kabelem i bez kabelu

Design

Tělo kartáčku: Ergonomická rukojeť a snadná

manipulace

Barva: Sytě černá santorini

Spotřeba

Typ baterie: Lithium-iontový

Doba chodu: 45 min / 15 oholení

Nabíjení: 8 hodin na plné nabití

Automatická volba napětí: 100-240 V

Maximální spotřeba elektrické energie: 9 W

Pohotovostní napájení: 0,1 W

Servis

2letá záruka: Ano

Výměnná hlava: Každé 2 roky vyměňte za typ

SH30
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