
 

Barbermaskin for effektiv
og beskyttende barbering

Shaver series 6000

 
MultiPrecision-blad for tett
barbering

Anti-friksjonsbelegg beskytter
huden

Våt- og tørrbarbering

Presisjonstrimmer,
rengjøringsstasjon

 

S6680/26

Mindre hudirritasjon
med anti-friksjonsbelegg

Philips 6000-serie gir en effektiv glattbarbering og reduserer hudirritasjon på en

og samme tid. Anti-friksjonsbelegget gjør at barbermaskinen glir smidig over

huden og gir mindre rødhet og irritasjon. Denne modellen leveres med en

SmartClick-presisjonstrimmer og en rengjøringsstasjon.

Barberingsresultat

MultiPrecisions-bladene løfter opp lange og korte hårstrå for å gi deg en effektiv

barbering

MultiFlex-hodet følger ansiktets konturer

Hudkomfort

Anti-friksjonsbelegg for en glatt barbering med mindre hudirritasjon

Skånsom beskyttelsesinnstilling som er snillere mot sensitiv hud

Hudbeskyttelsessystemet glir lett for å beskytte huden

Aquatec for våt- og tørrbarbering

Enkel i bruk

Barbermaskinen kan skylles under springen

En times ladetid, 5 minutters hurtiglading

60 minutters trådløs barbering

LED-skjerm med ikoner for rengjøring, batterinivå, bytte av barberhode og reiselås

Presisjonstrimmer og rengjøringsstasjon medfølger
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Høydepunkter

MultiPrecisions-bladene løfter opp lange og

korte hårstrå

Få en rask og tett barbering, samtidig som

huden beskyttes. MultiPrecisions-bladene

løfter opp lange og korte hårstrå, slik at du kan

barbere deg mer effektivt. Du fjerner også

eventuelle skjeggstubber med bare et par drag.

Anti-friksjonsbelegg for en glatt barbering

Barberringene har et spesielt belegg som

reduserer friksjonen mot huden for at du skal få

en enkel og glatt barbering med minst mulig

hudirritasjon.

MultiFlex-hodet følger ansiktets konturer

MultiFlex-hodet på barbermaskinen roterer i

fem ulike retninger, med fem uavhengige

bevegelser. Det følger ansiktets konturer og gjør

at barbermaskinen glir mer behagelig over

huden med minimal motstand.

Skånsom beskyttelsesinnstilling som er

snillere mot sensitiv hud

Om du vanligvis får rød eller irritert hud etter

barbering, kan du velge en mer skånsom

rotasjonshastighet som er utviklet for å gi

ekstra beskyttelse og være snillere mot huden.

Hudbeskyttelsessystemet glir lett for å

beskytte huden

Barber tettere uten å få kutt.

Hudbeskyttelsessystemet glir lett over huden

med den avrundede hodeprofilen, og bevarer

huden.

Aquatec for våt- og tørrbarbering

Tilpass barberingsrutinen etter behov. Med

Aquatec for våt- og tørrbarbering kan du både

få en raskt og behagelig tørrbarbering eller en

oppfriskende våtbarbering. Du kan også

barbere deg i dusjen med barbergele eller

barberskum.

En times ladetid, 5 minutters hurtiglading

Lad barbermaskinen helt på bare en time med

det kraftige og energieffektive

litiumionbatteriet. Hvis du har det travelt, kan

lade barbermaskinen i 5 minutter og få nok

strøm til én barbering.

60 minutters trådløs barbering

Barber trådløst i 60 minutter når batteriet er

fulladet.

Barbermaskinen kan skylles under springen

Bare åpne barberhodet, og rengjør det nøye

under rennende vann.
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Spesifikasjoner

Barberingsresultat

SkinComfort: System for beskyttelse av huden,

Antifriksjonsbelegg, AquaTec våt og tørr,

Beskyttelsesmodus

Barberingssystem: MultiPrecision-bladsystem

Følger konturene: MultiFlex-hoder

Enkel i bruk

Skjerm: Batteriindikator med 3 nivåer, Indikator

for lavt batterinivå, Rengjøringsindikator,

Indikator for utskifting av skjærehoder, Indikator

for reiselås

Våt og tørr: Våt og tørr bruk

Rengjøring: Alt kan vaskes

Drift: Bare ledningsfri bruk

Drift

Batteritype: Litium-ion

Driftstid: 60 min / 21 barberinger

Lading: Fulladet på 1 time, Hurtiglading i 5

minutter for én barbering

Utforming

Håndtak: Ergonomisk grep og håndtering

Service

To års garanti

Erstatningshode: Bytt annethvert år med SH50

Tilbehør

SmartClean: Rengjør

SmartClick: Presisjonstrimmer

Veske: Reiseetui
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