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Elektrický strojek, mokré a
suché holení, řada 3000

Shaver series 3000

 
Hlavy 5D Pivot & Flex

Břity PowerCut

60 min holení, 1 h nabíjení

 
S3134/51

Hladké oholení, více pohodlí
Holicí strojek Philips řady 3000 vám poskytne pohodlné a hladké oholení. Hlavy 5D Pivot & Flex, systém břitů

PowerCut a funkce pro mokré a suché holení poskytují čistý a pohodlný výsledek.

Pohodlné oholení
Kopíruje křivky své tváře pro pohodlné oholení

Hladce a rovnoměrně klouže po pokožce

Vyberte si pohodlné suché nebo osvěžující mokré oholení

Klouže po pokožce a poskytuje pohodlné a rovnoměrné oholení

Snadné použití
Otevření jediným dotykem pro snadné čištění

60 minut bezdrátového holení po hodině nabíjení

Stálá kontrola úrovně nabití

Navržený k optimální manipulaci

Protiskluzová rukojeť pro bezpečné oholení

Udržujte holicí strojek mezi holeními zakrytý

Využijte svůj holicí strojek naplno
5minutové rychlé nabití k holení na poslední chvíli

Zarovnejte knír a kotlety
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Přednosti Specifikace
Hlavy 5D Pivot & Flex
Holicí strojek Philips Shaver 3000 nabízí

5 směrů otáčení, které pokryjí každý úhel

a křivku vašeho obličeje a krku. Tento holicí

strojek na vousy zastřihne vous přímo nad

pokožkou, čímž docílíte jemného

a rovnoměrného oholení.

Břity PowerCut
Holicí strojek Philips poskytne čisté

a pohodlné holení. Jeho 27 břitů PowerCut

zastřihne každý vous přímo nad pokožkou,

takže se vždy oholíte hladce a rovnoměrně. 

Mokré nebo suché holení
Holicí strojek pro mokré a suché holení, který

se přizpůsobuje vašim preferencím. Oholte se

pohodlně na sucho nebo použijte vaši

oblíbenou pěnu či gel a užijte si osvěžující

mokré oholení.

60 minut bezdrátového holení
Holicí strojek na doma i na cesty. Jedno

hodinové nabití zajistí 60 minut provozu, nebo

můžete strojek připojit do zásuvky, čímž získáte

okamžitý a nepřetržitý výkon. 

Otevření jediným dotykem
Elektrický holicí strojek lze vyčistit pouhým

stisknutím tlačítka. Jednoduše otevřete holicí

hlavu a opláchněte ji vodou.

Jednoúrovňový ukazatel nabití baterie
Pomocí intuitivního indikátoru zjistíte, zda je

baterie holicího strojku slabá, vybitá nebo plně

nabitá.

Pětiminutové rychlé nabíjení
Máte naspěch? Zapojte holicí strojek na

5 minut do zásuvky a získejte dostatek energie

na 1 kompletní oholení.

27 samoostřicích břitů
Všech 27 samoostřicích břitů bylo navrženo

s největší přesností tak, aby společně dosáhly

konzistentního a čistého oholení.

Výklopný zastřihovač
Upravujte svůj knír a kotlety pomocí

výklopného zastřihovače a snadno dolaďte svůj

vzhled.

Ergonomický design
S holicím strojkem Philips můžete s důvěrou

manipulovat díky ergonomickému designu pro

optimální úchop.

Pogumované tělo kartáčku
Rukojeť tohoto holicího strojku pro mokré

a suché holení s ergonomickým designem

přináší přesnost a jednoduchost a poskytuje

možnost uchycení ve sprše nebo u umyvadla.

Ochranný kryt
Udržujte holicí hlavu čistou a v bezpečí mezi

holeními nebo na cestách.

Holicí výkon
Holicí systém: Systém břitů PowerCut

Kopírování obrysů tváře: Hlavy 5D Pivot &

Flex

Příslušenství
Údržba: Ochranný kryt

Snadné použití
Displej: Jednoúrovňový ukazatel nabití baterie

Suché a mokré používání: Mokré nebo suché

holení

Čištění: Otevření jediným dotykem, Plně

omyvatelný

Provoz: Před použitím odpojte od sítě, Pouze

bezdrátové použití

Design
Barva: Bouřková modř

Rukojeť: Ergonomická rukojeť a snadná

manipulace, Neklouzavá pogumovaná rukojeť

Spotřeba
Typ baterie: Lithium-iontový

Doba chodu: 60 minut

Nabíjení: Úplné nabití za 1 hodinu,

Rychlonabíjení: 5 minut

Automatická volba napětí: 100-240 V

Servis
Výměnný břit: Každé 2 roky vyměňte za typ

SH30

2letá záruka
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