
Elektrisch apparaat
voor droog scheren

Shaver series 3000

 
ComfortCut-messysteem

Flex-scheerhoofden, 4
draairichtingen

Uitklapbare trimmer

 

SW3700/07 Comfortabel glad scheren
Gebruik de kracht!

Ga voor een nette, fijne scheerbeurt. Onze ComfortCut-messen hebben een

afgerond profiel en glijden soepel en veilig over uw huid.

Een comfortabele scheerbeurt

Afgeronde randen die soepel over de huid glijden voor een beschermende

scheerbeurt

27 draaiende mesjes pakken en trimmen haar vanuit alle hoeken

Volgt alle contouren van uw gezicht en hals

Hoofden draaien in 4 richtingen om moeiteloos alle contouren te volgen

Gebruiksvriendelijk

40 minuten snoerloos scheren na 8 uur opladen

Scheerapparaat kan worden schoongespoeld onder de kraan

2 jaar garantie, werkt op alle voltages, vervangbare mesjes

Haal het maximale uit uw scheerapparaat

Perfect voor het trimmen van bakkebaarden en snor



Elektrisch apparaat voor droog scheren SW3700/07

Kenmerken

ComfortCut-messysteem

Met ons ComfortCut-messysteem kunt u

comfortabel droog scheren. De scheerhoofden

hebben een afgerond profiel en glijden

daardoor soepel over uw huid. Bovendien

beschermen ze tegen wondjes en sneetjes.

27 zelfslijpende mesjes

27 zelfslijpende mesjes. 56000 trims per

minuut. Nul haartjes blijven staan, ongeacht de

groeirichting.

Flex-scheerhoofden, 4 draairichtingen

Flexibele scheerhoofden met 4 onafhankelijke

bewegingen passen zich aan aan de contouren

van uw gezicht, waardoor u eenvoudig kunt

scheren, zelfs in de nek en op de kaaklijn.

40 minuten snoerloos scheren

Na acht uur opladen kunt u meer dan 40

minuten scheren, dat zijn ongeveer 13

scheerbeurten. Dit scheerapparaat is alleen

draadloos te gebruiken.

Open met één druk op de knop

Klap de scheerhoofden open en spoel ze

grondig af onder de kraan.

Uitklapbare trimmer

Maak uw verzorging compleet met de

uitklaptrimmer. Perfect voor het onderhoud van

snor en bakkebaarden.

Duurzaam gebouwd

Al onze scheerapparaten worden geleverd met

2 jaar wereldwijde garantie en kunnen aan

iedere spanning worden aangepast. De

messen hoeven maar eens in de 2 jaar te

worden vervangen.
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Specificaties

Scheerresultaten

Scheersysteem: ComfortCut-messysteem, 27

zelfslijpende mesjes

Contourvolgend: Flex-scheerhoofden, 4

draairichtingen

Accessoires

Uitklapbare trimmer meegeleverd

Onderhoud: Beschermkap

Vermogen

Gebruikstijd: 40 min. / 13 scheerbeurten

Opladen: Volledig opladen in 8 uur

Batterijtype: Lithium-ion

Automatisch voltage: 100 - 240 V

Maximaal energieverbruik: 2 W

Energieverbruik in stand-by: 0,1 W

Gebruiksgemak

Reiniging: Volledig wasbaar

Bediening: Snoerloos gebruik, Loskoppelen

voor gebruik

Ontwerp

Handvat: Ergonomische grip en gebruik

Kleur: Star Wars R2-D2

Service

2 jaar garantie

Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar

vervangen met SH30
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