
 

Drėg. ar saus. skut. skirtas
el. skus. „Series 3000“

Shaver series 3000

 
„5D Pivot & Flex“ galvutės

„PowerCut“ peiliukai

Kelioninis krepšelis

Įkrovimo stovas

 

S3333/54 Švarus skutimasis,

daugiau komforto

Su „Philips Shaver Series 3000“ nusiskusite tinkamai ir maloniai. Su „5D Pivot &

Flex“ galvutėmis, „PowerCut“ peiliukų sistema bei drėgno ir sauso skutimo funkcija

nusiskusite švariai ir maloniai.

Patogus skutimasis

Prisitaiko prie veido kontūrų, kad patogiai nusiskustumėte

Slysta oda taip, kad nuskustumėte glotniai ir vienodai

Pasirinkite patogų sausą ar gaivinantį drėgną skutimąsi

Slysta oda taip, kad skustumėte maloniai ir vienodai

Paprasta naudoti

Įkrovus per 1 valandą galima skustis 60 minučių be laido

Atidaroma vienu palietimu, kad būtų lengva valyti

Kontroliuokite įkrovimą

Neslidi rankena saugiam skutimuisi

Patogu laikyti namuose ar keliaujant

Įkrovimo stovas, skirtas skustuvui laikyti, įkrauti ir paruošti naudoti

Optimaliai išnaudokite savo barzdaskutę

5 min. įkrovimas, kad galėtumėte greitai nusiskusti

Formuokite ūsus ir žandenas
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Ypatybės

„5D Pivot & Flex“ galvutės

3000 serijos „Philips“ skustuvas sukasi 5

kryptimis, todėl pasieksite kiekvieną veido ir

kaklo vietą. Šis barzdos skustuvas nuskuta

kiekvieną plauką tiesiai virš odos, todėl oda

bus glotni ir nuskusta tolygiai.

„PowerCut“ peiliukai

„Philips“ skustuvas skuta švariai ir maloniai. Jo

27 „PowerCut“ peiliukai kiekvieną plauką

nuskuta tiesiai virš odos, todėl kaskart

nusiskusite glotniai ir vienodai. 

Skuskitės drėgnai arba sausai

Sausai ir drėgnai skutantį skustuvą pritaikykite

savo poreikiams. Rinkitės patogiai skustis

sausai arba naudokite mėgstamas putas ar

gelį ir skuskitės gaivinančiai drėgnai.

60 min. skutimosi be laido

Skustuvą galima naudoti tiek namuose, tiek

kelionėje. Skuskitės 60 min. įkrovę 1 val. Arba

prijunkite skustuvą prie tinklo, kad jam

akimirksniu būtų tiekiamas nenutrūkstamas

maitinimas. 

Atidaroma vienu palietimu

Išvalykite elektrinį skustuvą vieno mygtuko

paspaudimu. Atidarykite skustuvo galvutę ir

išplaukite vandeniu.

3 lygių baterijos indikatorius

Pažiūrėkite, kiek galios liko skustuve. 3 lygio

baterijos indikatorius rodo, kada baterija yra

pilna, beveik išeikvota arba įkraunama.

5 min. greitasis įkrovimas

Skubate? Įjunkite skustuvą į elektros tinklą 5

min. ir jame bus pakankamai galios 1 pilnam

skutimuisi.

27 pasigalandantys peiliukai

Šio elektrinio skustuvo 27 pasigalandantys

peiliukai buvo tiksliai sukonstruoti, kad

nuolatos švariai skustų.

Spyruoklinis kirpimo peiliukas

Tiksliai nuskuskite ir suformuokite ūsus ir

žandenas su įmontuotu kirpimo peiliuku –

lengvai pabaikite formuoti norimą įvaizdį.
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Specifikacijos

Skutimo efektyvumas

Skutimo sistema: „PowerCut“ peiliukų sistema

Kontūrus atkartojančios: „5D Pivot & Flex“

galvutės

Priedai

Krepšelis: Kelioninis krepšelis

Priežiūra: Apsauginis gaubtelis

Stovas: Įkrovimo stovas

Lengva naudoti

Ekranas: 3 lygių baterijos indikatorius

„Wet & Dry“: Skuskitės drėgnai arba sausai

Valymas: Atidaroma vienu palietimu, Visiškai

plaunamas

Naudojimas: Atjunkite prieš naudojimą,

Naudoti tik be laido

Konstrukcija

Spalva: Auksinė „Noir Gold“

Rankenėlė: Patogi ir ergonomiška rankena,

Neslidi guminė rankena

Maitinimas

Baterijos tipas: Ličio jonų

Veikimo laikas: 60 min.

Įkrovimas: Visiškai įkraunama per 1 valandą

Automatinis įtampos reguliavimas: 100–240

V

Techninė priežiūra

Keičiama galvutė: SH30 keičiamas kas 2

metus

2 metų garantija
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