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Wygodne i łatwe golenie
Komfortowe golenie blisko skóry

Golarka Shaver Series 3000 to łatwe i wygodne golenie w przystępnej cenie. 4-kierunkowe głowice Flex w

połączeniu z systemem ostrzy ComfortCut gwarantują gładką skórę i wysoki poziom komfortu.

Wygodne golenie

Zaokrąglone krawędzie płynnie przesuwają się po skórze, zapewniając bezpieczne golenie

Dostosowuje się do każdego kształtu twarzy i szyi

Głowice poruszają się w 4 kierunkach, co ułatwia dokładne golenie

Wygodne użytkowanie

Stała, maksymalna moc przez lata

8 godzin ładowania wystarcza na 45 minut bezprzewodowego golenia

Otwieranie jednym dotknięciem ułatwia czyszczenie

Urządzenie może pracować na zasilaniu sieciowym i akumulatorowym



Golarka elektryczna do golenia na sucho S3120/06

Zalety Dane techniczne

System ostrzy ComfortCut

Skorzystaj z możliwości wygodnego golenia na

sucho. Nasz system ostrzy ComfortCut z

głowicami o okrągłym profilu został

zaprojektowany z myślą o łatwym przesuwaniu

się po skórze i jej ochronie przed

zadraśnięciami i skaleczeniami.

4-kierunkowe głowice Flex

Głowice Flex poruszające się niezależnie w 4

kierunkach dostosowują się do każdej

krzywizny twarzy i ułatwiają golenie zarostu

nawet na szyi i dolnej szczęce.

Akumulator litowo-jonowy

Dłuższe golenie po każdym ładowaniu.

Golarka będzie mieć taką samą moc przez lata

dzięki naszemu wydajnemu i efektywnemu

akumulatorowi litowo-jonowemu.

45 minut bezprzewodowego golenia

Otrzymasz ponad 45 minut czasu pracy — to

około 15 cykli golenia — po ośmiogodzinnym

ładowaniu. Możesz także wybrać golenie

podłączonym urządzeniem.

Otwieranie OneTouch

Wystarczy otworzyć głowicę i dokładnie

opłukać ją pod strumieniem bieżącej wody.

Zasilanie sieciowe i akumulatorowe

Ta golarka została zaprojektowana z myślą o

działaniu na zasilaniu sieciowym lub

akumulatorowym. Podłącz przewód, aby golić

się podczas ładowania. Lub używaj

naładowanej golarki na zasilaniu

akumulatorowym.

Efektywność golenia

Dopasowująca się do kształtu ciała: 4-

kierunkowe głowice Flex

System golenia: System ostrzy ComfortCut

Akcesoria

Konserwacja: Nasadka zabezpieczająca

Łatwość użytkowania

Czyszczenie: Możliwość mycia pod bieżącą

wodą

Wyświetlacz: Wskaźnik niskiego poziomu

naładowania akumulatora, Wskaźnik wymiany

głowic golących

Działanie: Działanie sieciowe i

akumulatorowe

Wykończenie

Uchwyt: Ergonomiczny uchwyt ułatwiający

trzymanie

Kolor: Precyzyjny czarny i Santorini

Moc

Typ baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Czas pracy: 45 minut/15 cykli golenia

Ładowanie: Pełne ładowanie trwa 8 godzin

Automatyczne napięcie: 100–240 V

Maks. pobór mocy: 9 W

Pobór mocy w trybie gotowości: 0,1 W

Serwis

2 lata gwarancji

Wymienna głowica: Wymieniaj co 2 lata na

SH30
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