
Бръснещи глави

Shaver series 3000

  Ножчета ComfortCut

Подходящо за S3000 (S3xxx)

Подходящо за S1000 (S1xxx)

Подходящо за Star Wars Shaver

SW37xx

 
SH30/50

Поддържайте вашата самобръсначка като нова
Сменяйте главите на всеки 2 години, за най-добри резултати

За две години главите на самобръсначката отрязват 9 милиона косъмчета по лицето ви.

Сменяйте главите на самобръсначката, за да я поддържате като нова. Съвместими със

самобръсначката серия 3000 и серия 1000.

Съвместимост

Сменяеми глави за самобръсначки от серия 3000 и 1000

Лесна употреба

Сменете бръснещите глави само в 2 стъпки

Лесни за смяна бръснещи глави

Нулирайте самобръсначката си след замяна на бръснещите глави



Бръснещи глави SH30/50

Акценти Спецификации

Съвместимост

Сменяемите глави SH30 (опаковка от 3) са

съвместими със самобръсначки от серия 3000

(S3xxx), серия 1000 (S1xxx) и самобръсначка Star

Wars SW3700.

Напомняне за замяна

Най-новите самобръсначки Philips имат вградено

напомняне за замяна със символ на бръснещ блок.

Този символ светва и ви показва кога да смените

бръснещите глави.

Лесна смяна

1. Отворете самобръсначката като натиснете бутона

"освобождаване"; 2. Махнете ограничителя като

завъртите ключалката обратно на часовниковата

стрелка; 3. Извадете старите глави за бръснене и

внимателно поставете новите; проверете дали

главите са точно изравнени в гнездата им; 4.

Поставете обратно ограничителя и го закрепете като

завъртите ключалката по часовниковата стрелка; 5.

Когато затворите главата за бръснете, ще чуете как

щраква на място.

Поддържайте вашата самобръсначка като нова

Най-новите самобръсначки на Philips имат вградена

функция за напомняне за смяна. След смяна на

главите за бръснене можете да нулирате

напомнянето, като натиснете бутона за вкл./изкл. за

повече от 7 секунди. В противен случай напомнянето

за смяна ще се задейства автоматично след 9

последователни бръснения.

Бръснещи глави

За продуктов тип: Самобръсначки Серия 3000

(S3xxx), Самобръсначки Серия 1000 (S1xxx)

Бръснещи глави в една опаковка: 3

Почистване

Употреба: Използвайте спрей за почистване HQ110

 

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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