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Bărbierit uşor şi convenabil
Eficient şi confortabil

Aparatul de bărbierit seria 3000 oferă un bărbierit uşor şi convenabil, mai confortabil, pentru un preţ accesibil.

Capetele Flex în 4 direcţii în combinaţie cu sistemul de lame ComfortCut garantează un rezultat fin.

Un bărbierit confortabil

Marginile rotunjite se deplasează lin pe piele pentru un bărbierit sigur

Urmăreşte fiecare linie a feţei şi a gâtului

Capetele se flexează în 4 direcţii, pentru a bărbieri uşor fiecare linie a feţei

Uşor de utilizat

Putere maximă constantă, an după an

45 de minute de bărbierit fără fir după o încărcare de opt ore

Deschidere printr-o atingere pentru curăţare uşoară

Poate fi utilizat cu fir sau fără fir



Aparat de bărbierit electric uscat S3120/06

Repere Specificaţii

Sistem de lame ComfortCut

Obţine un bărbierit uscat confortabil. Sistemul

nostru ComfortCut cu capete rotunjite alunecă

uşor de-a lungul pielii, în timp ce o protejează

de ciupituri şi tăieturi.

Capete Flex în 4 direcţii

Capetele Flex cu 4 direcţii de mişcare

independente se mulează în funcţie de fiecare

contur al feţei tale, oferindu-ţi un bărbierit facil,

chiar şi pe gât şi pe linia maxilarului.

Alimentare Li-ion

Bărbiereşte-te mai mult timp cu fiecare

încărcare. Aparatul tău de bărbierit va fi la fel

de puternic pentru mulţi ani, mulţumită bateriei

noastre puternice şi eficiente, pe bază de ioni

de litiu.

45 de minute de bărbierit fără fir

Vei avea un timp de funcţionare de 45+ minute

- aproximativ 15 sesiuni de bărbierit - totul

după o încărcare de opt ore. Sau poţi alege să

te bărbiereşti cu dispozitivul conectat la priză.

Deschidere printr-o atingere

Doar deschizi capul şi clăteşti bine la robinet.

Utilizare cu şi fără fir

Acest aparat de bărbierit este proiectat să

funcţioneze fie cu sau fără fir. Utilizează firul

pentru a te bărbieri în timp ce aparatul se

încarcă. Sau bărbiereşte-te fără fir când

aparatul este încărcat.

 

Performanţe în bărbierire

Urmărirea conturului: Capete Flex în 4 direcţii

Sistem de bărbierire: Sistem de lame

ComfortCut

Accesorii

Întreţinere: Capac de protecţie

Uşor de utilizat

Curăţare: Complet lavabil

Afişaj: Indicator pentru baterie descărcată,

Indicator luminos pentru înlocuirea capetelor

de bărbierit

Funcţionare: Utilizare cu fir şi fără fir

Design

Mâner: Mâner şi manevrare ergonomică

Culoare: Negru precizie santorini

Alimentare

Tip de baterie: Litiu-ion

Durată de funcţionare: 45 min/15 bărbieriri

Încărcare: Încărcare completă în 8 ore

Tensiune automată: 100-240 V

Consum max. de energie: 9 W

Energie în stand-by: 0,1 W

Service

2 ani garanţie

Cap înlocuibil: Înlocuieşte la fiecare 2 ani cu

SH30
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