
 

Električni brivnik za
mokro in suho britje

Shaver series 6000

 
Rezila MultiPrecision

Prevleka proti trenju

Glave MultiFlex

Način z zaščito

 

S6630/11 Zmanjšuje draženje kože
s prevleko za manjše trenje

Model Philips serije 6000 zagotavlja popolnoma gladko britje, hkrati pa

zmanjšuje draženje kože. Ima prevleko za manjše trenje, ki ustvari gladko površino

in zlahka drsi po vaši koži, ki je manj nadražena.

Učinkovito britje

Rezila MultiPrecision so učinkovita tudi na večerni bradi

5-smerne s prilagajanjem linijam za udobno britje

Udobje za kožo

Prevleka proti trenju za gladko britje brez truda

Nežnejša nastavitev hitrosti vrtenja za večje udobje na koži

Sistem za zaščito kože gladko drsi po koži in jo ščiti

Aquatec omogoča udobno suho ali osvežilno mokro britje

Enostavna uporaba

Brivnik lahko do čistega sperete pod tekočo vodo

Povsem napolnjen v eni uri

60 minut brezžičnega britja z enim polnjenjem

LED-zaslon z ikonami za intuitivno uporabo brivnika

Odpiranje z enim dotikom za enostavno čiščenje



Električni brivnik za mokro in suho britje S6630/11

Značilnosti

Rezila MultiPrecision

Obrijte se hitro in natančno. Rezila

MultiPrecision privzdignejo in prirežejo tako

dolge kot kratke dlačice, in tudi preostalo

strnišče, v samo nekaj potezah.

Prevleka proti trenju

Posebna prevleka na brivnih obročkih je

zasnovana za zmanjšanje trenja na koži, zaradi

česar je britje gladko in enostavno z

minimalnim draženjem kože.

Glave MultiFlex

5-smerne prilagodljive glave s 5 neodvisnimi

gibi sledijo linijam vašega obraza, zaradi česar

brivnik udobno drsi po vaši koži z minimalnim

uporom.

Način z zaščito kože

Izberite nastavitev z dodatno zaščito za

nežnejše vrtenje, ki vaši koži nudi več udobja.

Sistem za zaščito kože

Obrijte se brez zarez in urezov tik ob koži.

Sistem za zaščito kože z okroglim profilom

glave gladko drsi po koži, vaša koža pa je

zaščitena.

Aquatec za mokro in suho britje

Način britja prilagodite svojim potrebam. Z

načinom Aquatec Wet & Dry se lahko odločite

za udobno suho britje ali osvežujoče mokro

britje. Brijete se lahko z gelom ali peno tudi

pod prho.

1 ura polnjenja

Brivnik Philips do konca napolnite v samo 1 uri

z zmogljivo in energijsko učinkovito litij-ionsko

baterijo.

60 minut brezžičnega britja

Eno celovito polnjenje omogoča 60-minutno

brezžično britje.

Popolnoma vodotesen brivnik

Preprosto odprite glavo brivnika in jo temeljito

sperite pod tekočo vodo.



Električni brivnik za mokro in suho britje S6630/11

Specifikacije

Učinkovito britje

SkinComfort: Sistem SkinProtection, Prevleka

proti trenju, AquaTec za mokro in suho britje,

Način z zaščito

Sistem britja: Sistem rezil MultiPrecision

Prilagajanje linijam: Glave MultiFlex

Enostavna uporaba

Zaslon: 3-stopenjski indikator baterije,

Indikator iztrošenosti baterije, Indikator

čiščenja, Indikator menjave brivnih glav,

Indikator potovalnega zaklepa

Mokro in suho: Mokra in suha uporaba

Čiščenje: Popolnoma pralno

Delovanje: Samo za brezžično uporabo

Napajanje

Tip baterije: Litij-ionska

Čas delovanja: 60 minut/21 britij

Polnjenje: Povsem napolnjeno po 1 uri, 5-

minutno hitro polnjenje za eno britje

Zasnova

Ročaj: Ergonomski ročaj in uporaba

Servis

2-letna garancija

Nadomestna glava: Zamenjajte vsaki 2 leti s

SH50

Dodatna oprema

SmartClick: Natančni prirezovalnik

Torbica: Potovalna torbica
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