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îngrijesc

Click & Style

 
Aparat 3 în 1

Utiliz. fără fir 40 min/încărc. 1h

Sistem de lame ComfortCut

 

S738/17 Un aparat, orice stil
Obţine foarte uşor o piele netedă, un aspect nebărbierit perfect şi un corp îngrijit,

cu acest aparat 3 în 1. Include trei accesorii separate: pentru bărbierit, tuns şi

îngrijire. Pur şi simplu alege-l pe cel pe care îl dorești, fixează-l în mâner şi

pornește-l.

Uşor de utilizat

Sistem SmartClick pentru accesorii cu ataşare/detaşare printr-un clic uşoară

Alege dintre 3 accesorii cu ataşare/detaşare printr-un clic pentru a obţine aspectul

dorit

Mânerul şi accesoriul pentru îngrijire corporală sunt rezistente la apă

40 minute de utilizare pe baterie după o încărcare de 1 oră

Indică dacă bateria se descarcă, se încarcă sau dacă este plină

Depozitează în siguranţă produsul şi toate accesoriile acestuia

Faţă netedă

Pentru protecţia suplimentară a pielii utilizează-l împreună cu cremă de ras

Bărbierit sigur şi precis

Aspect nebărbierit perfect

Tunde-ţi şi aranjează-ţi barba cu uşurinţă şi precizie

Încearcă diferite lungimi pentru a obţine rezultatul de tundere care ţi se potriveşte cel

mai bine

Corp îngrijit

Tundere şi radere uşoară şi sigură a părului de pe corp
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Repere

Sistem SmartClick

Sistemul de accesorii SmartClick te ajută să

transformi cu uşurinţă aparatul tău Click&Style

într-un aparat de bărbierit, o maşină de tuns

barba sau un aparat de tuns părul de pe corp.

Nu trebuie decât să fixezi accesoriul de care ai

nevoie pe mâner pentru a obţine stilul dorit. 

Accesorii cu ataşare/detaşare printr-un clic

Nu trebuie decât să fixezi accesoriul dorit pe

mâner pentru a-l transforma într-un aparat de

bărbierit, o maşină de tuns barba sau aparat

pentru tuns părul de pe corp. Detaşează-l

printr-un clic atunci când termini. Pentru o faţă

fină, alege aparatul de bărbierit. Pentru un

aspect nebărbierit perfect, alege aparatul de

tuns. Doreşti un corp fin? Este timpul pentru

aparatul pentru tuns părul de pe corp. Un singur

aparat, orice stil.

Radere delicată

Bărbierește umed cu cremă de ras, pentru o

protecţie suplimentară a pielii, sau uscat

pentru mai multă comoditate.

Faţă netedă

Accesoriul dublu rotativ este conceput pentru

un bărbierit precis şi curat, fără zgârieturi şi

tăieturi. Capetele de bărbierit se mişcă în 3

direcţii pentru a urma cu uşurinţă curbele feţei

tale.

Aspect nebărbierit perfect

Creează orice, de la un aspect nebărbierit

perfect, la o barbă sau mustaţă îngrijit tunsă.

Fii creativ iar apoi doar clăteşte aparatul la

robinet pentru a-l curăţa.

5 setări diferite de lungime

Alege din 5 setări de lungime: de la 1 mm

pentru o barbă perfectă cu aspect de 3 zile, la

5 mm pentru o barbă scurtă.

Corp îngrijit

Pieptenii rotunjiţi şi vârfurile perlate patentate

previn iritarea pielii pentru o îngrijire excelentă

a întregului corp.

Rezistent la apă

Tunde şi rade comod tot părul de pe corp sub

duş, dacă preferi aşa.

Sigla Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.
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Specificaţii

Performanţe în bărbierire

Sistem de bărbierire: Sistem de lame

ComfortCut

Accesorii

SmartClick: Accesoriu de aranjare a bărbii,

Maşină de tuns părul de pe corp

Întreţinere: Capac de protecţie

Husă: Husă de călătorie

Utilizare: 3 piepteni pentru îngrijire corporală

Uşor de utilizat

Afişaj: Led pentru baterie

Curăţarea: Complet lavabil

Funcţionare: Utilizare fără fir

Design

Mâner: Mâner antialunecare, Mâner uşor

Alimentare

Tensiune automată: 100-240 V

Tip de baterie: NiMH

Încărcare: Încărcare completă în 1 oră,

Încărcare rapidă pentru 1 bărbierire

Durată de funcţionare: Până la 40 de minute

Service

2 ani garanţie

Cap înlocuibil: Înlocuieşte la fiecare 2 ani cu

SH30

Aparat de tuns pentru aranjare: Înlocuieşte la

fiecare 2 ani cu YS511
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