
Skutimo galvutės

Shaver series 3000

 
„ComfortCut“ peiliukai

Tinka S3000 (S3xxx)

Tinka S1000 (S1xxx)

Tinka „Star Wars Shaver“
SW37xx

 
SH30/50

Atnaujinkite savo barzdaskutę
Norėdami geresnių rezultatų, kas 2 metus keiskite galvutes

Per dvejus metus skustuvo galvutės nukirps 9 milijonus plaukelių nuo jūsų veido.

Keiskite skustuvo galvutes ir mėgaukitės 100 % veikimu. Suderinamos su 1000

serijos skustuvu ir 3000 serijos skustuvu.

Suderinamumas

Keičiamos galvutės, skirtos „Shaver series 3000“ ir „Shaver series 1000“

Paprasta naudoti

Pakeiskite skutimo galvutes vos dviem veiksmais

Lengvai keičiamos skutimo galvutės

Pakeitę skutimo galvutes nustatykite barzdaskutę iš naujo



Skutimo galvutės SH30/50

Ypatybės Specifikacijos

Suderinamumas

SH30 (3 vnt. pakuotė) keičiamos galvutės yra

suderinamos su „Shaver series 3000“ (S3xxx),

„series 1000“ (S1xxx) ir skustuvu „Star Wars

SW3700“.

Pakeitimo priminimas

Naujausiose „Philips“ barzdaskutėse

integruotas pakeitimo priminimas – skutimo

įtaiso simbolis. Įsižiebdamas šis simbolis

nurodo, kada reikia keisti skutimo galvutę.

Paprastas keitimas

1. Atidarykite barzdaskutę nuspausdami

atlaisvinimo mygtuką. 2. Išimkite laikiklį

pasukdami fiksatorių prieš laikrodžio rodyklę. 3.

Išimkite senas skutimo galvutes ir atsargiai

įdėkite keičiamąsias dalis; patikrinkite, ar

galvutės tinkamai įstatytos. 4. Uždėkite laikiklį

ir priveržkite sukdami fiksatorių pagal laikrodžio

rodyklę. 5. Jei skutimo galvutę įstatysite

tinkamai, išgirsite spragtelėjimą.

Atnaujinkite savo barzdaskutę

Naujausiose „Philips“ barzdaskutėse yra

integruotas pakeitimo priminimas, kuris

nurodo, kada turi būti pakeistos skutimo

galvutės. Pakeitę skutimo galvutes paspauskite

įjungimo / išjungimo mygtuką ilgiau nei 7

sekundes ir nustatykite pakeitimo aktyvatorių

iš naujo. Kitu atveju po 9 iš eilės skutimųsi

pakeitimo suaktyvinimas išsijungia

automatiškai.

Skutimo galvutės

Tinka šiam produkto tipui: 3000 (S3xxx)

serijos barzdaskutė, 1000 (S1xxx) serijos

barzdaskutė

Skutimo galvutės atskiroje pakuotėje: 3

Valymas

Naudojimas: Naudokite purškiamą valiklį

HQ110

 

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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