
 

raka och trimma

Click & Style

 
2-i-1-verktyg

40 min. sladdlös anv. på 1 tim.
laddn.

ComfortCut-rakbladssystem

 

S728/17

Ett verktyg, valfri look
Få ett lent ansikte och en kropptrimning på ett superenkelt sätt med det här 2-i-1-

verktyget. Det finns två separata tillbehör: för rakning och kroppstrimning. Bara att

välja vilken du vill ha, klicka fast den i handtaget och köra.

Lättanvänd

SmartClick-system för tillbehör som enkelt knäpps på och av

Välj mellan 2 tillbehör som knäpps på och av för att skapa din stil

Handtaget och kroppstrimmertillbehöret är vattentäta

40 minuters batterianvändning efter 1 timmes laddning

Visar när batteriet är svagt, laddar eller är fulladdat

2-årsgaranti, spänning för användning i hela världen och utbytbara blad

Lent ansikte

För extra hudskydd, används med raklotion

En nära och säker rakning

Kroppstrimning

Enkel och säker trimning och rakning av kroppshår
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Funktioner

SmartClick-system

SmartClick-systemet gör det enkelt att

förvandla din Click&Style till en rakapparat

eller kroppstrimmer. Du behöver bara knäppa

fast tillbehöret på handtaget för att byta

tillbehör. 

Tillbehör som knäpps på och av

Knäpp bara på det tillbehör du behöver på

handtaget och förvandla den till en rakapparat

eller kroppstrimmer. Knäpp av det igen när du

är klar. För ett slätrakat, lent ansikte väljer du

rakapparaten. Vill du ha en len kropp? Använd

kroppstrimmern. Ett verktyg, alla stilar.

Slät rakning

Våtrakning med raklotion för extra hudskydd,

eller bekväm torrakning.

Lent ansikte

Det dubbelt roterande rakningstillbehöret är

utformat för en nära och ren rakning utan

skärsår. Rakhuvudena rör sig i 3 riktningar för

att enkelt följa ditt ansiktes kurvor.

Kroppstrimning

Rundade kammar och patenterade pärlformade

kanter förhindrar hudirritation för tillförlitlig och

jämn trimning över hela kroppen.

Vattentät

Trimma och raka allt kroppshår bekvämt i

duschen om du vill.

Snabb 1 timmes laddning

Upp till 40 min sladdlös användning efter bara

1 timmes laddning.

Batterilampa

Batterilampan tänds för att visa när batteriet är

svagt, laddas eller är fulladdat.

För lång hållbarhet

Alla våra rakapparater kommer med en 2-

årsgaranti över hela världen och kan anpassas

till alla spänningar. De hållbara bladen

behöver bara bytas ut efter 2 år.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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Specifikationer

Rakningsresultat

Raksystem: ComfortCut-rakbladssystem

Tillbehör

SmartClick: System för trimning av kroppshår

Underhåll: Skyddskåpa

Användning: Bodygroom-kam

Lättanvänd

Teckenfönster: Batterilampa

Rengöring: Tvättbar

Användning: Sladdlös användning

Design

Handtag: Gummihandtag, Enkelt grepp

Effekt

Automatisk spänning: 100–240 V

Batterityp: NiMh

Laddning: 1 timme för full laddning,

Snabbladdning för 1 rakning

Driftstid: Upp till 40 minuter

Service

2 års garanti

Reservhuvud: Byt vartannat år med SH30
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