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Eén apparaat voor elke look
Met dit 2-in-1-apparaat hebt u in een handomdraai een glad gezicht en een

verzorgd lichaam. Het is voorzien van twee afzonderlijke hulpstukken voor scheren

en trimmen. Kies welk hulpstuk u wilt gebruiken, klik het op het handvat en u bent

klaar voor de start.

Gebruiksvriendelijk

SmartClick-systeem voor gemakkelijk opzetten en afnemen van hulpstukken

Kies tussen de 2 opklikbare hulpstukken voor de gewenste look

Het handvat en het bodygroom-hulpstuk zijn waterbestendig

40 minuten draadloos gebruik na 1 uur opladen

Geeft aan wanneer de accu bijna leeg is, wordt opgeladen of vol is

2 jaar garantie, werkt op alle voltages, vervangbare mesjes

Een glad gezicht

Gebruik scheerschuim voor extra huidbescherming

Gladder en veiliger scheren

Een verzorgd lichaam

Lichaamshaar eenvoudig veilig trimmen en scheren
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Kenmerken

SmartClick-systeem

Het SmartClick-hulpstuksysteem maakt het

gemakkelijk om uw Click&Style in een

scheerapparaat of bodygroom te veranderen.

Klik het hulpstuk dat u nodig hebt op het

handvat en kies uw eigen stijl. 

Opklikbare hulpstukken

Klik het gewenste hulpstuk op het handvat om

het apparaat als scheerapparaat of bodygroom

te gebruiken. Haal het hulpstuk er na gebruik

weer af. Wilt u een glad gezicht, dan gebruikt u

het apparaat als scheerapparaat. Wilt u een

glad lichaam? Dat is echt iets voor de

bodygroom. Eén apparaat voor elke gewenste

look.

Glad scheerresultaat

Nat scheren met scheerschuim voor extra

huidbescherming of droog scheren voor ultiem

gemak.

Een glad gezicht

Het dubbele roterende scheerhulpstuk is

ontworpen voor een gladde scheerbeurt zonder

wondjes of sneetjes. De scheerhoofden

bewegen in 3 richtingen om eenvoudig de

contouren van uw gezicht te volgen.

Een verzorgd lichaam

Afgeronde kammen en gepatenteerde

parelvormige uiteinden voorkomen huidirritatie

voor een soepele groomingsessie voor het hele

lichaam.

Waterbestendig

Een comfortabele trim- of scheerbeurt voor al

uw lichaamsbeharing, zelfs onder de douche.

Snel opladen in 1 uur

Tot 40 minuten draadloos gebruik na slechts 1

uur opladen.

Acculampje

Het acculampje gaat branden wanneer de

batterij bijna leeg is, wordt opgeladen of vol is.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Scheerresultaten

Scheersysteem: ComfortCut-messysteem

Accessoires

SmartClick: Body groomer

Onderhoud: Beschermkap

Gebruik: BodyGroom-kam

Gebruiksgemak

Display: Acculampje

Schoonmaken: Volledig afspoelbaar

Bediening: Snoerloos gebruik

Ontwerp

Handvat: Antisliphandvat, Gemakkelijk vast te

houden

Vermogen

Automatisch voltage: 100 - 240 V

Batterijtype: NiMh

Opladen: Volledig opladen in 1 uur, Snel

opladen voor 1 keer scheren

Gebruikstijd: Tot 40 minuten

Service

2 jaar garantie

Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar

vervangen met SH30
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