
 

Aparat de bărbierit
electric umed şi uscat

Shaver series 6000

 

Lame MultiPrecision

Înveliş antifrecare

Capete MultiFlex

Mod de protecţie

 

S6640/44

Reduce iritarea pielii
cu înveliş antifrecare

Philips seria 6000 oferă un bărbierit perfect curat şi reduce totodată iritarea pielii.

Are un înveliş antifrecare care creează o suprafaţă netedă şi alunecă fără efort pe

piele pentru mai puţină iritare.

Performanţe în bărbierire

Lamele MultiPrecision taie eficient chiar şi în cazul unei bărbi scurte

Urmare a conturului în 5 direcţii pentru bărbierit confortabil

Confort al pielii

Înveliş antifrecare pentru bărbierit fin, fără efort

O setare mai delicată a vitezei de rotaţie pentru confort îmbunătăţit al pielii

Sistemul de protecţie a pielii alunecă lin pentru a-ţi proteja pielea

Aquatec oferă un bărbierit uscat confortabil sau un bărbierit umed revigorant

Uşurinţă în utilizare

Aparatul de bărbierit poate fi clătit uşor la robinet

Încărcat complet într-o oră

60 de minute de bărbierit fără fir la o încărcare completă

Afişaj LED cu pictograme pentru utilizarea intuitivă a aparatului

Deschidere printr-o atingere pentru curăţare uşoară
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Repere

Lame MultiPrecision

Obţine un bărbierit rapid şi precis. Lamele

MultiPrecision ridică atât firele lungi, cât şi pe

cele scurte pentru a le tăia – eliminând

aspectul nebărbierit – în doar câteva mişcări.

Înveliş antifrecare

Stratul special aplicat pe inelele de bărbierire

este conceput să reducă frecarea pe piele,

oferind un bărbierit fin, fără efort, care reduce

la minimum iritarea pielii.

Capete MultiFlex

Capetele flexibile în 5 direcţii cu 5 mişcări

independente urmează contururile feţei şi

permit aparatului de bărbierit să alunece

confortabil şi cu rezistenţă minimă pe piele.

Mod de protecţie a pielii

Selectează setarea de protecţie suplimentară

pentru o viteză de rotaţie mai delicată,

proiectată pentru a-ţi oferi confort îmbunătăţit

al pielii.

Sistem de protecţie a pielii

Bărbiereşte-te cu precizie, fără ciupituri şi

tăieturi. Sistemul de protecţie a pielii alunecă

lin pe piele graţie profilului rotunjit al capului,

menţinându-ţi pielea protejată.

Aquatec umed şi uscat

Adaptează-ţi rutina de bărbierit la nevoile

proprii. Cu Aquatec umed şi uscat, poţi alege

un bărbierit uscat confortabil sau un bărbierit

umed reconfortant. Te poţi bărbieri cu gel sau

spumă chiar şi la duş.

1 oră timp încărcare

Încarcă-ţi complet aparatul de bărbierit Philips

în doar 1 oră cu bateria litiu-ion puternică şi

eficientă energetică.

60 de minute de bărbierit fără fir

Bărbiereşte fără cablu de alimentare timp de

60 de minute la o încărcare completă a

bateriei.

Aparat de bărbierit complet lavabil

Doar deschide capul aparatului de bărbierit

pentru a-l clăti complet sub robinet.
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Specificaţii

Performanţe în bărbierire

SkinComfort: Sistem de protecţie a pielii,

Înveliş antifrecare, AquaTec umed şi uscat,

Mod de protecţie, Inele SkinGlide

Sistem de bărbierire: Sistem de lame

MultiPrecision

Urmărirea conturului: Capete MultiFlex

Uşor de utilizat

Afişaj: Indicator pentru baterie cu 3 niveluri,

Indicator pentru baterie descărcată, Indicator

pentru curăţare, Indicator luminos pentru

înlocuirea capetelor de bărbierit, Indicator de

blocare pentru transport

Umed şi uscat: Utilizare umedă şi uscată

Curăţare: Complet lavabil

Funcţionare: Numai utilizare fără fir

Alimentare

Tip baterie: Litiu-ion

Durată de funcţionare: 50 de minute

Încărcare: Încărcare completă în 1 oră,

încărcare rapidă în 5 min

Design

Mâner: Mâner şi manevrare ergonomică

Service

2 ani garanţie

Cap înlocuibil: Înlocuieşte la fiecare 2 ani cu

SH50

Accesorii

SmartClick: Accesoriu de aranjare a bărbii

Husă: Husă de călătorie

Lamă de tuns pop-up inclusă

 

© 2022 Koninklijke Philips N.V.

Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără

preaviz. Mărcile comerciale sunt

proprietatea Koninklijke Philips N.V.

sau a deţinătorilor lor legali.

Data apariţiei

2022‑03‑31

Versiune: 4.1.1

EAN: 08 71010 39033 07

www.philips.com

http://www.philips.com/

