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Vähemmän ihoärsytystä
ja kitkaa vähentävä pinnoite

Philips 6000 -sarjan parranajokoneella sileäksi ajelu onnistuu ihoa ärsyttämättä.

Kitkaa vähentävän pinnoitteen ansiosta parranajokone liukuu vaivattomasti, eikä

ärsytä ihoa.

Ajoteho

MultiPrecision-terät leikkaavat lyhyttäkin sänkeä tehokkaasti

5-suuntainen, myötäilee kasvojen muotoja, miellyttävään parranajoon

Suojaa ihoa

Kitkaa vähentävä pinnoite vaivattomaan, tarkkaan parranajoon

Hiljainen pyörimisnopeuden asetus on iholle miellyttävämpi

Ihon suojausjärjestelmä liukuu pehmeästi ja suojaa ihoasi

Aquatec takaa miellyttävän kuiva-ajon ja virkistävän märkäajon

Helppokäyttöinen

Parranajokoneen voi huuhdella juoksevalla vedellä

Latautuu täyteen tunnissa

1 tunnin latausaika, 5 minuutin pikalataus

LED-näyttö ja kuvakkeet tekevät parranajokoneen käytöstä intuitiivista

Avaus yhdellä painikkeella helpottaa puhdistamista
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Kohokohdat

MultiPrecision-terät

Ajele nopeasti ja tarkasti. MultiPrecision-terät

nostavat pitkät ja lyhyet ihokarvat pystyyn,

jotta voit ajaa sekä ne että jäljelle jäävän

sängen muutamalla vedolla.

Kitkaa vähentävä pinnoite

Ajopäiden erikoispinnoite vähentää kitkaa

iholla ja tekee parran ajamisesta vaivatonta ja

tarkkaa ärsyttämättä ihoa.

MultiFlex-ajopäät

5-suuntaiset Flex-ajopäät liikkuvat viiteen eri

suuntaan ja myötäilevät kasvojen muotoja,

jolloin parranajokone liukuu iholla

miellyttävästi hankaamatta vastaan.

Ihon suojaustila

Valitse lisäsuojausasetuksella hiljainen

pyörimisnopeus, jonka tarkoitus on tuntua

iholta miellyttävämmältä.

Ihoystävällinen järjestelmä

Saat tarkan ajotuloksen ilman viiltoja ja

haavoja. Ihon suojausjärjestelmä liukuu

pyöristetyn ajopään ansiosta pehmeästi ja

suojaa samalla ihoasi.

Aquatec Wet & Dry

Mukauta parranajorutiini tarpeisiisi. Aquatec

Wet & Dry -tiivistyksen ansioista voit valita

miellyttävän kuiva-ajon tai virkistävän

märkäajon. Voit ajaa parran suihkussa, kun

käytät geeliä tai vaahtoa.

1 tunnin latausaika

Philips-parranajokoneen tehokkaan ja

energiaa säästävän litiumioniakun voi ladata

täyteen vain tunnissa.

1 tunnin latausaika, 5 minuutin pikalataus

Parranajokoneen tehokkaan ja energiaa

säästävän litiumioniakun voi ladata täyteen

vain tunnissa. Jos sinulla on kiire, voit ladata

konetta 5 minuuttia yhtä parranajoa varten.

Täysin pestävä parranajokone

Ajopää on helppo avata ja huuhdella

juoksevalla vedellä.
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Tekniset tiedot

Ajoteho

SkinComfort: SkinProtection-järjestelmä,

Kitkaa vähentävä pinnoite, AquaTec Wet & Dry,

Suojaustila

Ajojärjestelmä: MultiPrecision-teräjärjestelmä

Myötäilee muotoja: MultiFlex-ajopäät

Helppokäyttöinen

Näyttö: 3 tason akkuilmaisin, Lataus vähissä -

ilmaisin, Puhdistustarpeen ilmaisin, Ajopäiden

vaihtotarpeen ilmaisin, Matkalukon ilmaisin

Wet & Dry: Kuivaan ja märkään käyttöön

Puhdistaminen: Täysin pestävä

Toimi: Vain johdoton käyttö

Virta

Akkutyyppi: Litiumioni

Käyttöaika: 60 min / 21 ajokertaa

Lataaminen: Latautuu täyteen tunnissa, 5

minuutin pikalataus yhtä parranajoa varten

Muotoilu

Kahva: Ergonominen varsi ja kahva

Huolto

2 vuoden takuu

Vaihtoterä: Vaihda kahden vuoden välein

SH50:een

Lisätarvikkeet

SmartClick: Tarkkuustrimmeri

Pussi: Säilytyspussi kotiin ja matkoille
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