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Tek bir cihaz, istediğiniz

görünüm

Bu 3'ü 1 arada cihaz ile pürüzsüz bir yüz, kusursuz bir kirli sakal ve bakımlı bir

vücuda kolaylıkla sahip olun. Tıraş, düzeltme ve bakım için üç ayrı aparatı bulunur.

İstediğiniz aparatı seçin, cihazın sapına takın ve kullanmaya başlayın.

Kullanım kolaylığı

Kolay tak-çıkar aparatlar için SmartClick sistemi

İstediğiniz görünümü elde etmek için 3 tak-çıkar aparatı arasından birini seçin

Sap ve vücut bakım aparatı su geçirmezdir

1 saatlik şarjın ardından 40 dakika kullanım

Pilin zayıf, şarjda veya dolu olduğunu gösterir

Ürünü ve tüm aksesuarlarını güvenle saklayın

Pürüzsüz bir yüz

Ekstra cilt koruması için tıraş kremi ile kullanın

Pürüzsüz ve güvenli bir tıraş

Kusursuz bir kirli sakal

Sakalınızı kolay ve hassas biçimde düzeltin ve şekillendirin

Size en çok uyan görünümü bulmak için farklı uzunlukları deneyin

Bakımlı bir vücut

Kolay ve güvenli vücut tüyü düzeltme ve tıraş
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Özellikler

SmartClick Sistemi

SmartClick aparat sistemi Click&Style

ürününüzü bir tıraş makinesine, sakal

düzelticiye veya vücut bakım cihazına

dönüştürmeyi kolaylaştırır. Tarzınızı

tamamlamak için ihtiyacınız olan aparatı

cihazın sapına takmanız yeterlidir. 

Tak-çıkar aparatlar

Cihazı tıraş makinesine, sakal düzelticiye veya

vücut bakım cihazına dönüştürmek için

ihtiyacınız olan aparatı cihazın sapına takın.

İşiniz bittiğinde çıkarın. Pürüzsüz bir yüz için

tıraş makinesini seçin. Kusursuz bir kirli sakal

için düzelticiyi kullanın. Pürüzsüz bir vücut mu

istiyorsunuz? Vücut bakımı zamanı. Tek bir

cihaz, istediğiniz görünüm.

Pürüzsüz tıraş

Ekstra cilt koruması için tıraş kremi ile ıslak

tıraş edin veya kolaylık için kuru tıraş edin.

Pürüzsüz bir yüz

İkili döndürülebilir aparat, çiziksiz ve kesiksiz,

temiz bir tıraş için tasarlanmıştır. Tıraş

başlıkları, yüz hattınızın kıvrımlarını kolaylıkla

takip etmek için 3 boyutta hareket eder.

Kusursuz bir kirli sakal

Kusursuz bir kirli sakaldan düzeltilmiş sakal

veya bıyığa kadar her görünümü

yaratabilirsiniz. Yaratıcı olun ve temizlemek için

musluk suyunda kolayca durulayın.

5 farklı uzunluk ayarı

5 uzunluk ayarından birini seçin: 3 günlük kirli

sakal için 1 mm ve kısa sakal için 5 mm.

Bakımlı bir vücut

Yuvarlak taraklar ve patentli inci uçlar tüm

vücudunuzda güvenli ve pürüzsüz bakım için

cildinizin tahriş olmasını engeller.

Su geçirmez

Tüm vücut tüylerinizi, dilerseniz duştayken

rahatça düzeltin ve tıraş edin.

Philips Yeşil Logosu

Philips Çevreci Ürünler maliyetleri, enerji

tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltabiliyor.

Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği,

Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri

dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü

güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak

Alanlarından en az birinde, çevre için önemli

katkılar sağlıyor.
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Teknik Özellikler

Tıraş Performansı

Tıraş sistemi: ComfortCut Bıçak Sistemi

Aksesuarlar

SmartClick: Sakal şekillendirici, Erkek vücut

bakım seti

Bakım: Koruyucu kapak

Kese: Seyahat çantası

Kullanım: 3 vücut bakım tarağı

Kolay kullanım

Ekran: Pil ışığı

Temizleme: Tamamen yıkanabilir

Çalışma: Kablosuz kullanım

Tasarım

Gövde: kayma önleyici kavrama, Kolay tutuş

Güç

Otomatik voltaj: 100-240 V

Pil Tipi: NiMH

Şarj: 1 saat tam şarj, 1 tıraş için hızlı şarj

Çalışma: 40 dakikaya kadar

Servis

2 yıl garanti

Yedek başlık: 2 yılda bir SH30 ile değiştirin

Şekillendirme düzelticisi: 2 yılda bir YS511 ile

değiştirin
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