
 

Golarka elektryczna do
użytku na sucho i na mokro

Series 6000

 
Ostrza MultiPrecision

Powłoka zapobieg. tarciu

Głowice MultiFlex

Tryb ochrony

 

S6620/11 Łagodzi podrażnienia skóry
dzięki zapobiegającej tarciu powłoce

Golarka Philips S6000 zapewnia idealnie gładkie golenie, jednocześnie

ograniczając powstawanie podrażnień skóry. Posiada powłokę zapobiegającą

otarciom, która tworzy gładką powierzchnię i z łatwością przesuwa się po skórze,

minimalizując podrażnienia.

Efektywność golenia

Ostrza MultiPrecision skutecznie golą nawet krótki zarost

5-kierunkowe głowice dopasowane do kształtu twarzy zapewniają wygodne golenie

Skin Comfort

Powłoka zapobiegająca tarciu zapewniająca niezwykle gładkie golenie

Delikatniejsze ustawienie szybkości obrotów zapewnia lepszy komfort dla skóry

System ochrony skóry — gładkie przesuwanie dla ochrony skóry

Uszczelnienie Aquatec umożliwia wygodne golenie na sucho i odświeżające golenie

na mokro

Łatwa obsługa

Golarkę można płukać pod bieżącą wodą

Czas ładowania: 1 godz.

60 minut pracy na zasilaniu akumulatorowym po pełnym naładowaniu

Wyświetlacz LED z ikonami umożliwiającymi intuicyjną obsługę golarki

Otwieranie jednym dotknięciem ułatwia czyszczenie



Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro S6620/11

Zalety

Ostrza MultiPrecision

Ciesz się szybkim i dokładnym goleniem.

Ostrza MultiPrecision podnoszą i przycinają

zarówno długie jak i krótkie włoski — oraz cały

pozostały zarost. Wystarczy kilka pociągnięć.

Powłoka zapobiegająca tarciu

Zastosowanie tej specjalnej powłoki zapewnia

zmniejszenie tarcia na skórze i niezwykle

gładkie golenie, co przekłada się na

zminimalizowanie podrażnień.

Głowice MultiFlex

Głowice Flex poruszające się niezależnie w 5

kierunkach dopasowują się do kształtu twarzy,

umożliwiając wygodne przesuwanie golarki po

skórze przy minimalnym oporze.

Tryb ochrony skóry

Zapewnij swojej skórze jeszcze większy

komfort, wybierając delikatniejsze ustawienie

szybkości obrotów dla wyjątkowej ochrony.

System ochrony skóry

Golenie blisko skóry bez zacięć i skaleczeń.

System ochrony skóry z zaokrąglonym profilem

głowicy płynnie ślizga się po skórze przy

jednoczesnym zapewnieniu jej ochrony.

Uszczelnienie Aquatec do golenia na sucho i

na mokro

Dostosuj sposób golenia do swoich potrzeb.

Uszczelnienie AquaTec Wet & Dry umożliwia

wybór komfortowego golenia na sucho lub

golenia na mokro — z użyciem żelu lub pianki

— nawet pod prysznicem.

Czas ładowania: 1 godz.

W zaledwie godzinę naładuj energooszczędny

i wydajny akumulator litowo-jonowy golarki.

60 minut bezprzewodowego golenia

Można golić się bezprzewodowo przez

60 minut po całkowitym naładowaniu

akumulatora.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Efektywność golenia

SkinComfort: System SkinProtection, Powłoka

zapobieg. tarciu, Uszczeln. AquaTec do golenia

na sucho i na mokro, Tryb ochrony

System golenia: System ostrzy MultiPrecision

Dopasowująca się do kształtu ciała: Głowice

MultiFlex

Łatwość użytkowania

Wyświetlacz: 3-poziomowy wskaźnik

naładowania akumulatora, Wskaźnik niskiego

poziomu naładowania akumulatora, Wskaźnik

konieczności czyszczenia, Wskaźnik wymiany

głowic golących, Wskaźnik blokady podróżnej

Na mokro i na sucho: Możliwość używania na

mokro i na sucho

Czyszczenie: Możliwość mycia pod bieżącą

wodą

Działanie: Tylko działanie akumulatorowe

Moc

Typ baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Czas pracy: 60 minut / 21 cykli golenia

Ładowanie: Pełne ładowanie trwa 1 godzinę,

Szybkie, 5-minutowe ładowanie umożliwia

pojedyncze golenie

Wykończenie

Uchwyt: Ergonomiczny uchwyt ułatwiający

trzymanie

Serwis

2 lata gwarancji

Wymienna głowica: Wymieniaj co 2 lata na

SH50

Akcesoria

SmartClick: Precyzyjny trymer

Pokrowiec: Etui podróżne
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