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Shaver series 3000

 
Čepele ComfortCut

Kompatibilné so sériou S3000
(S3xxx)

Kompatibilné so sériou S1000
(S1xxx)

Kompatibilné so Star Wars
Shaver SW37xx

 
SH30/50

Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
Pre najlepšie výsledky vymieňajte holiace hlavy každé 2 roky

Hlavy vášho holiaceho strojčeka počas dvoch rokov oholia na vašej tvári až

9 miliónov chĺpkov. Vymeňte holiace hlavy a získajte znova 100 % výkon.

Kompatibilné s holiacimi strojčekmi série 3000 a 1000.

Kompatibilita

Náhradné holiace hlavy pre holiace strojčeky série 3000 a 1000

Jednoduché používanie

Výmena holiacich hláv v dvoch krokoch

Ľahko vymeniteľné holiace hlavy

Po výmene holiacich hláv strojček vynulujte



Holiace hlavy SH30/50

Hlavné prvky Technické údaje

Kompatibilita

Náhradné holiace hlavy SH30 (3 v balení) sú

kompatibilné s holiacimi strojčekmi série 3000

(S3xxx), série 1000 (S1xxx) a s holiacimi

strojčekmi série Star Wars SW3700.

Pripomenutie výmeny

Najnovšie modely holiacich strojčekov Philips

majú zabudované pripomenutie výmeny vo

forme symbolu holiacej jednotky. Tento symbol

sa rozsvieti, ak bude potrebné vymeniť holiace

hlavy.

Jednoduchá výmena

1. Otvorte holiaci strojček stlačením

uvoľňovacieho tlačidla; 2. Otočením zámku

doľava odstráňte kryt; 3. Vyberte staré holiace

hlavy a opatrne vložte náhradné

hlavy, skontrolujte, či sú hlavy presne

nasadené; 4. Znova založte kryt a upevnite ho

otočením zámku doprava; 5. Keď holiacu hlavu

správne zatvoríte, budete počuť, ako

s cvaknutím zapadne na miesto.

Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový

výkon

Najnovšie modely holiacich strojčekov Philips

majú zabudované pripomenutie upozorňujúce

na výmenu holiacich hláv. Po výmene

holiacich hláv môžete pripomenutie výmeny

vynulovať stlačením vypínača na minimálne

7 sekúnd. V opačnom prípade sa pripomenutie

výmeny automaticky vypne po 9 použitiach

holiaceho strojčeka.

Holiace hlavy

Vhodné pre typ produktov: Holiaci strojček

série 3000 (S3xxx), Holiaci strojček série

1000 (S1xxx)

Holiace hlavy v jednom balení: 3

Čistenie

Použitie: Použite čistiaci sprej HQ110

 

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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