
 

Ηλεκτρική ξυριστική

μηχανή στεγνού ξυρίσματος

Shaver series 3000

  Σύστημα λεπίδων ComfortCut

Ευέλικτες κεφαλές 4 κατευθύνσεων

 

S3120/06

Άνετο και εύκολο ξύρισμα
Άνετο και βαθύ ξύρισμα

Με την ξυριστική Shaver Series 3000 απολαμβάνετε εύκολο και άνετο ξύρισμα σε προσιτή τιμή. Οι ευέλικτες κεφαλές 4

κατευθύνσεων συνδυάζονται με το σύστημα λεπίδων ComfortCut για ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

Άνετο ξύρισμα

Οι στρογγυλεμένες άκρες κινούνται απαλά πάνω στην επιδερμίδα

Προσαρμόζεται σε κάθε καμπύλη του προσώπου και του λαιμού σας

Ευέλικτες κεφαλές 4 κατευθύνσεων για εύκολο ξύρισμα σε κάθε καμπύλη

Εύκολη χρήση

Σταθερή μέγιστη ισχύς κάθε χρόνο

45 λεπτά αυτονομίας μετά από φόρτιση οκτώ ωρών

Άνοιγμα με ένα άγγιγμα για εύκολο καθαρισμό

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς καλώδιο



Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή στεγνού ξυρίσματος S3120/06

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Σύστημα λεπίδων ComfortCut

Απολαύστε άνετο στεγνό ξύρισμα. Το σύστημα

λεπίδων ComfortCut με τις στρογγυλεμένες κεφαλές

γλιστράει απαλά πάνω στο δέρμα, ενώ το

προστατεύει από σημάδια και κοψίματα.

Ευέλικτες κεφαλές 4 κατευθύνσεων

Οι ευέλικτες κεφαλές με 4 ανεξάρτητες κινήσεις

προσαρμόζονται σε κάθε καμπύλη του προσώπου

σας, για εύκολο ξύρισμα ακόμα και στο λαιμό αλλά

και το πηγούνι.

Μπαταρία ιόντων λιθίου

Ξυριστείτε περισσότερο με κάθε φόρτιση. Η

ξυριστική σας μηχανή θα συνεχίσει να λειτουργεί με

την ίδια εκπληκτική απόδοση για πολλά χρόνια, χάρη

στην ισχυρή και αποδοτική μπαταρία ιόντων λιθίου.

45 λεπτά αυτονομίας

Απολαύστε 45+ λεπτά αυτονομίας (περίπου 15

ξυρίσματα) με φόρτιση οκτώ ωρών. Εναλλακτικά,

μπορείτε να επιλέξετε να ξυριστείτε με τη συσκευή

συνδεδεμένη στην πρίζα.

Άνοιγμα με ένα άγγιγμα

Απλά ανοίξτε τις κεφαλές και ξεπλύνετε τις καλά με

νερό βρύσης.

Χρήση με και χωρίς καλώδιο

Αυτή η ξυριστική μηχανή έχει σχεδιαστεί για να

λειτουργεί είτε συνδεδεμένη στην πρίζα είτε

ασύρματα. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο για να

ξυριστείτε ενώ φορτίζετε τη μηχανή. Εναλλακτικά,

μπορείτε να ξυριστείτε ασύρματα όταν η ξυριστική

μηχανή έχει φορτίσει.

Απόδοση ξυρίσματος

Παρακολούθηση περιγράμματος: Ευέλικτες κεφαλές

4 κατευθύνσεων

Σύστημα ξυρίσματος: Σύστημα λεπίδων ComfortCut

Αξεσουάρ

Συντήρηση: Προστατευτικό κάλυμμα

Ευκολία στη χρήση

Καθάρισμα: Πλήρως πλενόμενη

Οθόνη: Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας,

Ένδειξη αντικατάστασης κεφαλών ξυρίσματος

Λειτουργία: Με και χωρίς καλώδιο

Σχεδίαση

Λαβή: Εργονομική λαβή και άνετος χειρισμός

Χρώμα: Κεφαλή ακριβείας σε μαύρο χρώμα

Ρεύμα

Τύπος μπαταρίας: Ιόντων λιθίου

Χρόνος λειτουργίας: 45 λεπτά/15 ξυρίσματα

Φόρτιση: Πλήρης φόρτιση σε 8 ώρες

Αυτόματη τάση: 100-240 V

Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας:

9 W

Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής: 0,1 W

Σέρβις

Διετής εγγύηση

Ανταλλακτική κεφαλή: Αντικατάσταση με SH30 κάθε

2 χρόνια
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