
Ajopäät
 

Ei enää saatavana

Korvaa SH71-ajopäällä

 

SH70/50

Päivitä parranajokoneesi
Saat parhaan ajotuloksen, kun vaihdat ajopäät 2 vuoden

välein

Kahden vuoden aikana ajopäät leikkaavat yhdeksän miljoonaa karvaa kasvoistasi.

Vaihda ajopäät säännöllisesti, niin ajotulos pysyy mahdollisimman hyvänä.

Yhteensopiva Series 7000 -parranajokoneen kanssa.

Yhteensopivuus
7000-parranajokonesarjan vaihtoterät

Pehmeä ja hellävarainen
GentleTrack-terillä ajat parran tarkasti ja ihoystävällisesti

Super Lift & Cut -järjestelmä takaa miellyttävän ja tarkan parranajon

Helppokäyttöinen
Partakoneen terien vaihto kahdessa vaiheessa

Helposti vaihdettavat ajopäät

Parranajokone on nollattava ajopään vaihdon jälkeen

Päivitä parranajokoneesi



Ajopäät SH70/50

Kohokohdat
Yhteensopiva 7000-sarjan kanssa

SH70-vaihtoterät ovat yhteensopivia

parranajokonesarjan 7000 (S7xxx) sekä Star

Wars -parranajokoneen SW7700 kanssa.

GentleTrack Precision -terät

Uudelleen muotoillut terät leikkaavat karvat

miellyttävästi optimaalisesta kohdasta, mikä

vähentää karvan nykimisestä ja vetämisestä

johtuvaa ärsytystä.

Super Lift & Cut -tekniikka

Sähköparranajokoneen kaksoisteräjärjestelmä

nostaa partakarvat ja leikkaa ne miellyttävästi

ja tarkasti.

Muistutus vaihtamisesta

Uusimmissa Philipsin parranajokoneissa on

sisäänrakennettu ajopäiden vaihdon muistutus.

Ajopään kuvakkeeseen syttyy valo, kun on

aika vaihtaa ajopää.

Helppo vaihtaa

1. Avaa parranajokone painamalla

vapautuspainiketta. 2. Irrota pidike kääntämällä

lukitsinta vastapäivään. 3. Irrota vanhat ajopäät

ja vaihda ne uusiin varmistaen, että terät ovat

tarkasti kohdallaan. 4. Aseta pidike takaisin

paikalleen ja kiristä se kääntämällä lukitsinta

myötäpäivään. 5. Parranajokoneesta kuuluu

napsahdus, kun ajopäät lukittuvat paikalleen

oikein.

Parranajokoneen nollaus

Voit nollata vaihdon muistutuksen ajopäiden

vaihdon jälkeen painamalla virtapainiketta yli

7 sekuntia. Muussa tapauksessa muistutus

sammuu automaattisesti 9 ajokerran jälkeen.

Päivitä parranajokoneesi

Vaihda ajopäät joka toinen vuosi, jotta ajotulos

on aina paras mahdollinen.

Philipsin vihreä logo
Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.



Ajopäät SH70/50

Tekniset tiedot
Ajopäät
Teräyksiköitä pakkauksessa: 3

Parannellut ajopäät: SH70-malli on korvattu

SH71-mallilla

Puhdistaminen
Käyttö: Käytä HQ110-puhdistussuihketta
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