
 

Pánský holicí strojek
2v1

Click & Style

 
Nástroj 2 v 1

40 min bezdrátového použití/1h
nabíjení

Systém břitů ComfortCut

 

S728/17

Jediný nástroj, libovolný

vzhled
Dosáhněte hladké tváře a upraveného těla opravdu snadno díky tomuto nástroji 2

v 1. Je vybaven dvěma oddělenými nástavci: k holení a celkové péči. Stačí si vybrat

ten, který potřebujete, nasadit jej a začít.

Snadné použití

Systém SmartClick umožňuje snadné nasazení a sejmutí nástavců

Vyberte si ze 2 nasazovacích nástavců a upravte svůj vzhled

Rukojeť a nástavec pro celkovou péči o tělo jsou voděodolné

40 minut použití baterie po 1 hodině nabíjení

Udává, zda je baterie slabá, nabíjí se nebo je plně nabitá

2letá záruka, univerzální napětí a vyměnitelné břity

Hladká tvář

Pro zvýšenou ochranu pokožky použijte spolu s krémem na holení

Hladké a bezpečné oholení

Upravené tělo

Snadné a bezpečné zastřihování a holení
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Přednosti

Systém SmartClick

Systém nasazování SmartClick usnadňuje

proměnu strojku Click&Style v holicí strojek

nebo holicí strojek na tělo. Stačí nasadit

potřebný nástavec na rukojeť a můžete vytvořit

svůj styl. 

Nasazovací nástavce

Stačí na rukojeť nasadit požadovaný nástavec a

proměníte ji v klasický holicí strojek nebo holicí

strojek na tělo. Po dokončení můžete

nástavec opět sejmout. Chcete-li hladce

oholenou tvář, použijte holicí strojek. Chcete

mít hladké tělo? Použijte holicí strojek na tělo.

Jediný nástroj, libovolný vzhled.

Hladké oholení

Nabízí mokré oholení s použitím krému na

holení pro zvýšenou ochranu pokožky nebo

praktické suché holení.

Hladká tvář

Dvojitý rotační holicí nástavec je vytvořen pro

hladké a čisté oholení bez škrábnutí či říznutí.

Holicí hlavy se pohybují ve třech směrech

a snadno se tak přizpůsobí tvaru tváře.

Upravené tělo

Zaoblené hřebeny a patentované perleťové

špičky zabraňují podráždění pokožky a zaručují

hladké oholení po celém těle.

Vodotěsné provedení

Umožňuje pohodlné zastřižení chloupků na

těle i pod tekoucí sprchou.

Rychlé 1hodinové nabití

Až 40 minut bezdrátového provozu po 1 hodině

nabíjení.

Kontrolka baterie

Kontrolka baterie se rozsvítí a ukáže, zda je

baterie téměř vybitá, nabíjí se nebo je plně

nabitá.

Neuvěřitelně odolný

Všechny naše holicí strojky mají celosvětovou

2letou záruku a jsou kompatibilní s jakýmkoli

napětím. Odolné břity se musí vyměňovat

každé 2 roky.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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Specifikace

Holicí výkon

Holicí systém: Systém břitů ComfortCut

Příslušenství

SmartClick: Body groomer

Údržba: Ochranný kryt

Využití: Hřeben na úpravu těla

Snadné použití

Displej: Kontrolka baterie

Čištění: Plně omyvatelný

Provoz: Použití bez kabelu

Design

Rukojeť: Protiskluzová rukojeť, Snadné

uchopení

Spotřeba

Automatická volba napětí: 100-240 V

Typ baterie: NiMH

Nabíjení: Úplné nabití za 1 hodinu, Rychlé

nabíjení na jedno oholení

Doba chodu: Až 40 minut

Servis

2letá záruka: Ano

Výměnná hlava: Každé 2 roky vyměňte za typ

SH30
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