
Głowice golące

Shaver series 3000

 
Ostrza ComfortCut

Zgodność z S3000 (S3xxx)

Zgodność z S1000 (S1xxx)

Zgodność z Star Wars SW37xx

 
SH30/50

Twoja golarka jak nowa
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zmieniaj głowice co 2 lata

W ciągu dwóch lat głowice golarki usuwają z Twojej twarzy 9 milionów włosów.

Wymień głowice i na nowo ciesz się pełną wydajnością. Głowice pasują do

golarek Shaver series 3000 i Shaver series 1000.

Zgodność

Wymienne głowice do golarek Shaver series 3000 i 1000

Wygodne użytkowanie

Wymień głowice golące w zaledwie dwóch krokach

Łatwa wymiana głowic

Zresetuj golarkę po wymianie głowic na nowe



Głowice golące SH30/50

Zalety Dane techniczne

Zgodność

Wymienne głowice SH30 (3 sztuki) pasują do

golarek Shaver series 3000 (S3xxx), series

1000 (S1xxx) i Star Wars SW3700.

Przypomnienie o wymianie końcówki

Najnowsze golarki firmy Philips są

wyposażone w funkcję przypomnienia o

wymianie głowic golących w postaci symbolu

elementu golącego. W odpowiednim

momencie symbol zaczyna świecić,

informując, że głowice wymagają wymiany.

Prosta wymiana

1. Otwórz golarkę, naciskając przycisk

zwalniający; 2. Usuń zawór, obracając blokadę

w lewo; 3. Wyjmij stare głowice golące i

ostrożnie włóż nowe głowice; sprawdź, czy

głowice są dokładnie dopasowane; 4. Wymień

zawór i zamontuj go, obracając blokadę w

prawo; 5. W przypadku prawidłowego

zamknięcia głowica goląca zatrzaśnie się we

właściwej pozycji — usłyszysz kliknięcie.

Twoja golarka jak nowa

Najnowsze golarki firmy Philips są

wyposażone we wbudowaną funkcję

przypomnienia o wymianie głowic golących.

Po ich wymianie można zresetować wskaźnik

wymiany, naciskając i przytrzymując wyłącznik

golarki przez ponad 7 sekund. W przeciwnym

razie wskaźnik wymiany wyłączy się

automatycznie po kolejnych 9 goleniach.

Głowice golące

Do modelu: Shaver series 3000 (S3xxx),

Shaver series 1000 (S1xxx)

Ilość głowic golących w jednym opakowaniu:

3

Czyszczenie

Użytkowanie: Używaj środka do czyszczenia

HQ110

 

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i mniejszą emisję

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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