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Patogus sausas skutimasis
Patogu ir švaru

Už patrauklią kainą įsigyjamas „Shaver Series 3000“ užtikrina lengvą ir dar patogesnį skutimąsi. Naudojant 4

krypčių „Flex“ galvutes ir „ComfortCut“ peiliukų sistemą užtikrinamas puikus rezultatas.

Patogus skutimasis

Suapvalinti kraštai užtikrina švelnų ir saugų slydimą oda

Automatiškai prisitaiko prie visų jūsų veido ir kaklo linkių

Galvutės juda 4 kryptimis, kad skusdami lengvai pasiektumėte kiekvieną linkį

Paprasta naudoti

Nuolat metų metus išlaikoma maksimali galia

Aštuonios valandos krovimo – 45 min. skutimosi be laido

Atidaroma vienu palietimu, kad būtų lengva valyti

Gali būti naudojamas su laidu ir be laido



Sauso skutimo barzdaskutė S3120/06

Ypatybės Specifikacijos

„ComfortCut“ peiliukų sistema

Patogus sausas skutimasis. Mūsų „ComfortCut“

peiliukų sistema su apvalaus profilio

galvutėmis švelniai slysta per odą ir saugo ją

nuo įpjovimų bei įkirpimų.

4 krypčių „Flex“ galvutės

„Flex“ galvutės, nepriklausomai judančios 4

kryptimis, prisitaiko prie kiekvieno veido linkio,

kad lengvai nuskustumėte net kaklo ir žandenų

liniją.

Ličio jonų galia

Skuskite ilgiau kaskart įkrovę. Jūsų barzdaskutė

veiks taip gal galingai metų metus, nes joje

įmontuotas galingas ir efektyvus ličio jonų

akumuliatorius.

45 min. skutimosi be laido

Daugiau nei 45 min. skutimosi be laido – tai

maždaug 15 skutimųsi po aštuonių valandų

įkrovimo. Arba skuskitės prietaisą įjungę į

tinklą.

„OneTouch“ atidarymas

Tiesiog atidarykite galvutes ir gerai

išskalaukite po tekančiu vandeniu.

Naudojama su laidu ir be laido

Šią barzdaskutę galite naudoti ir su laidu, ir be

laido. Naudodami laidą galite skustis prietaisą

įkraudami, o jei jis įkrautas, galite skustis be

laido.

 

Skutimo efektyvumas

Kontūrus atkartojančios: 4 krypčių „Flex“

galvutės

Skutimo sistema: „ComfortCut“ peiliukų

sistema

Priedai

Priežiūra: Apsauginis gaubtelis

Lengva naudoti

Valymas: Visiškai plaunamas

Ekranas: Išsikraunančios baterijos

indikatorius, Skutimo galvučių keitimo

indikatorius

Naudojimas: Veikimas su ir be laido

Konstrukcija

Rankenėlė: Patogi ir ergonomiška rankena

Spalva: Juoda, Santorini

Maitinimas

Baterijos tipas: Ličio jonų

Veikimo laikas: 45 min. / 15 skutimų

Įkrovimas: Visiškai įkraunama per 8 val.

Automatinis įtampos reguliavimas: 100-240

V

Maksimalus energijos naudojimas: 9 W

Budėjimo galia: 0,1 W

Techninė priežiūra

2 metų garantija

Keičiama galvutė: SH30 keičiamas kas 2

metus
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