
 

Száraz elektromos
borotva

Shaver series 3000

 
ComfortCut pengerendszer

4 irányba mozgó, rugalmas
fejek

Rugósan oldódó pajeszvágó

 

S3510/06 Kényelmes, egyszerű borotválkozás
Kényelmes és alapos

A Shaver Series 3000 egyszerű és kényelmes borotválkozást biztosít nagyobb

kényelem mellett, megengedhető áron. A 4 irányba mozgó, rugalmas fejek, a

ComfortCut pengerendszerrel kombinálva sima eredményt nyújtanak.

Kényelmes borotválkozás

A lekerekített szélek könnyedén siklanak a bőrén a gyengéd borotválkozásért

Illeszkedik az arc és a nyak körvonalához

A 4 irányba mozgó fejek könnyedén és pontosan követik arcának vonalát

Egyszerű használat

Rendszeres maximális teljesítmény évről évre

50 perc vezeték nélküli borotválkozás egy óra töltés után

Egy érintéses kioldás az egyszerű tisztításért

Vezetékes és vezeték nélküli használat.

Hozza ki a legtöbbet a borotvájából

Tökéletes a pajesz és a bajusz formázásához
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Fénypontok

ComfortCut pengerendszer

Legyen része egy kényelmes száraz

borotválkozásban. A ComfortCut pengerendszer

lekerekített borotvafejei egyenletesen siklanak

végig a bőrén, miközben megóvják Önt a

karcolásoktól és a vágásoktól.

4 irányba mozgó, rugalmas fejek

A rugalmas fejek, a 4 egymástól független

mozdulattal az arc és a nyak minden

hajlatához igazodnak, még a nyak és az áll

vonalán is egyszerű borotválást biztosítva

ezzel.

Tápellátás: lítium-ion

Borotválkozzon tovább minden egyes töltéssel.

A borotvája évek múlva is ugyanolyan

teljesítményt nyújt a nagy teljesítményű és

hatékony lítium-ion akkumulátornak

köszönhetően.

50 perc vezeték nélküli borotválkozás

Több mint 50 perces működési idő áll az Ön

rendelkezésére – ami nagyjából 17

borotválkozásnak felel meg – egyórás töltés

után. De dönthet úgy is, hogy a készüléket

hálózatba csatlakoztatva használja.

Kioldás egyetlen érintéssel

Egyszerűen pattintsa le a fejet, és alaposan

öblítse el a csap alatt.

Vezetékes és vezeték nélküli használat

A borotvát vezetékes és vezeték nélküli

használatra tervezték. Használja a

csatlakoztatott borotvát töltés közben. Vagy

borotválkozzon vezeték nélkül, ha a borotva fel

van töltve.

Rugósan oldódó pajeszvágó

A hatást a rugósan oldódó pajeszvágóval

teheti tökéletessé. Ideális megoldás a bajusz

gondozásához és a pajesz vágásához.

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips Green fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Borotválási teljesítmény

Borotválkozási rendszer: ComfortCut

pengerendszer

Kontúrkövetés: 4 irányba mozgó, rugalmas

fejek

Tartozékok

Rugósan oldódó pajeszvágó mellékelve

Karbantartás: Védőkupak

Egyszerű használat

Tisztítás: Teljesen lemosható

Kijelző: Akkumulátor lemerülését jelző fény,

Körkéscserére emlékeztető jelzés

Üzemeltetés: Vezetékes és vezeték nélküli

használat

Kialakítás

Markolat: Ergonomikus fogás és markolat

Szín: Precíziós fekete, fekete metálfényű króm

Energiaellátás

Akkumulátor típusa: Lítium-ion

Működési idő: 50 perc / 17 borotválkozás

Töltés: Teljes feltöltés 1 óra alatt, 5 perces

gyorstöltés 1 borotválkozáshoz

Automatikus feszültségválasztás: 100–240 V

Maximális energiafelhasználás: 9 W

Készenléti mód: 0,1 W

Szerviz

2 év garancia

Cserélhető fej: Cserélje 2 évente SH30

tartozékkal

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes

figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Minden védjegy a Koninklijke Philips

N.V. céget, vagy az illető

jogtulajdonost illeti

Kiadás dátuma

2019‑08‑01

Verzió: 5.2.1

EAN: 08 71010 37640 07

www.philips.com

http://www.philips.com/

