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S738/17

Jeden nástroj, akýkoľvek

vzhľad
Doprajte si hladké oholenie tváre, dokonalé strnisko a elegantne zastrihnuté telo

skutočne ľahko – pomocou tohto nástroja 3 v 1. Má tri samostatné nástavce: na

holenie, strihanie a zastrihávanie. Stačí vybrať želaný nástavec, nasadiť ho na

rukoväť a môžete začať.

Jednoduché používanie

Systém SmartClick na jednoduché nasadenie nástavcov

Jedným z 3 ľahko nasaditeľných nástavcov vytvorte želaný vzhľad

Rukoväť a nástavec zastrihávača sú vodotesné

40 minút bezkáblového používania po 1-hodinovom nabíjaní

Signalizuje takmer vybitú batériu, nabíjanie a úplne nabitú batériu

Bezpečné odkladanie produktu a všetkého príslušenstva

Hladká tvár

Na ešte lepšiu ochranu pokožky používajte krém na holenie

Hladké a bezpečné oholenie

Dokonalé strnisko

Zastrihávajte a tvarujte si bradu s ľahkosťou a presnosťou

Vyskúšajte rôzne dĺžky a nájdite strih, ktorý vám padne najlepšie

Elegantne zastrihnuté telo

Ľahké a bezpečné zastrihávanie chĺpkov tela
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Hlavné prvky

Systém SmartClick

Systém nástavcov SmartClick umožňuje

premeniť zariadenie Click&Style na holiaci

strojček, zastrihávač brady alebo zastrihávač

bodygroom. Stačí na rukoväť nasadiť

požadovaný nástavec a môžete zariadenie

používať. 

Nástavce s ľahkým nasadením a odpojením

Stačí na rukoväť nasadiť požadovaný nástavec

a môžete zariadenie používať ako holiaci

strojček, zastrihávač brady alebo zastrihávač

bodygroom. Po dokončení nástavec znovu

odpojte. Na hladké oholenie tváre použite

holiaci strojček. Pre dokonalé strnisko siahnite

po zastrihávači. Alebo chcete telo bez chĺpkov?

V tom prípade je vašou voľbou zastrihávač

bodygroom. Jeden nástroj, akýkoľvek vzhľad.

Hladké oholenie

Ohoľte sa namokro pomocou krému na

holenie, ktorý zvýši ochranu pokožky, alebo

nasucho pre viac pohodlia.

Hladká tvár

Nástavec na holenie s dvojitou otočnou hlavou

slúži na jednoduché a čisté oholenie

bez poškriabania a porezania. Holiace hlavy sa

pohybujú v 3 smeroch, vďaka čomu ľahko

kopírujú kontúry vašej tváre.

Dokonalé strnisko

Vytvorte akýkoľvek štýl – od dokonalého

strniska až po úhľadne zastrihnutú bradu alebo

fúzy. Buďte kreatívni. A potom zariadenie

jednoducho vyčistite opláchnutím pod vodou.

5 rôznych nastavení dĺžky

Vyberte si z 5 nastavení dĺžok: od 1 mm

pre dokonalé 3-dňové strnisko až po 5 mm

pre krátku bradu.

Elegantne zastrihnuté telo

Zaoblené hrebeňové nástavce a patentovaný

perlový povrch ochránia pokožku

pred podráždením a poskytnú hladké oholenie

na celom tele.

Vodotesná

Pohodlné zastrihávanie a holenie chĺpkov,

dokonca aj pod sprchou.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Výkon pri holení

Holiaci systém: Systém čepelí ComfortCut

Príslušenstvo

SmartClick: Nástroj na tvarovanie brady,

Holiaci strojček Bodygroom

Údržba: Ochranný kryt

Puzdro: Cestovné puzdro

Použitie: 3 hrebeňové nástavce bodygroom

Jednoduché používanie

Displej: Indikátor stavu batérie

Čistenie: Plne umývateľný

Prevádzka: Bezšnúrové použitie

Dizajn

Rukoväť: Protišmyková rukoväť, Jednoduché

uchytenie

Príkon

Automatická voľba napätia: 100 - 240 V

Typ batérie: NiMH

Nabíjanie: Úplné nabitie za 1 hodinu, Rýchle

nabitie pre 1 oholenie

Prevádzková doba: Až 40 minút

Servis

Dvojročná záruka: áno

Náhradná hlava: Vymieňajte každé 2 roky za

SH30

Stylingový zastrihávač: Vymieňajte každé 2

roky za YS511
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