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Norima išvaizda panaudojant

vieną įrankį

Naudodami šį „du viename“ įrankį galėsite švariai nusiskusti ir šalinti kūno

plaukelius. Jis turi du atskirus priedus: skutimui ir kūno priežiūrai. Pasirinkite

reikiamą priedą, pritvirtinkite jį prie rankenos ir pradėkite.

Švariai nuskustas veidas

Norėdami geriau apsaugoti odą, naudokite su skutimosi kremu

Patogu ir saugu naudoti ant odos

Kūnas be nereikalingų plaukelių

Paprasta ir saugu kirpti ir skusti kūno plaukus

Rankena ir kūno skustuvo priedas atsparūs vandeniui

Paprasta naudoti

Pasirinkite iš 2 įstatomų / nuimamų priedų ir padailinkite savo kūną

1 valandą krovę galite naudoti be laido iki 40 minučių

Baterijos lemputė rodo, kai baterija senka, kraunama ar įkrauta

2 metų garantija, visame pasaulyje tinkama naudoti įtampa ir keičiami peiliukai

„SmartClick“ sistema, kad būtų galima lengvai uždėti ir nuimti priedus
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Ypatybės

Įstatomi / nuimami priedai

Pritvirtinkite reikiamą priedą ant rankenos ir

paverskite jį skustuvu arba kūno skustuvu.

Baigę vėl jį nuimkite. Norėdami švariai

nuskusti plaukus ant veido, naudokite

skustuvą. Norite padailinti kūną? Laikas skusti

kūno plaukus. Norima išvaizda naudojant vieną

įrankį.

Švariai nuskustas veidas

Skuskitės sudrėkinę odą ir naudokite skutimosi

kremą, kad geriau apsaugotumėte odą, arba

skuskite plaukus nuo sausos odos, kad būtų

patogiau.

Švariai nuskustas veidas

Dvigubo besisukančio skustuvo priedas

sukurtas, kad galėtumėte lengvai ir švariai

nusiskusti be įpjovimų ir įkirpimų.

Kūnas be nereikalingų plaukelių

Apvalios šukos ir perlamutriniai antgaliai

suapvalintu galiuku nedirgina odos, todėl visą

kūną galėsite nuskusti be rūpesčių.

Atsparūs vandeniui

Patogiai kirpkite ir skuskite kūno plaukus. Jei

norite, galite naudoti duše.

Greitas įkrovimas per 1 valandą

Krovę bateriją 1 valandą, prietaisą galėsite

naudoti iki 40 minučių. Įkrovę bateriją per 5

minutes, prietaisą galėsite naudoti kelias

minutes, taigi nuskusite plaukus akimirksniu.

Akumuliatoriaus lemputė

Baterijos lemputė įsijungia, kai baterija senka,

kraunama ar įkrauta.

Sukurta amžiams

Visoms mūsų barzdaskutėms suteikiama 2

metų visame pasaulyje galiojanti garantija, be

to, barzdaskutę galima naudoti su bet kuria

įtampa. Kirptuvo peiliukų niekada nereikia tepti

alyva. Peiliukai patvarūs, todėl juos reikia keisti

tik kas 2 metus. Kūno skustuvo skutimo

plokštelę reikėtų keisti kas 12 mėnesių.

SmartClick

„SmartClick“ priedų sistema leidžia

„Click&Style“ lengvai paversti barzdaskute,

barzdos kirptuvu arba kūno skustuvu. Tiesiog

uždėkite norimą priedą ant rankenos ir

sukurkite savo stilių.

„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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Specifikacijos

Skutimo efektyvumas

Skutimo sistema: „ComfortCut“ peiliukų

sistema

Lengva naudoti

Įkrovimas: 1 val., Greitas įkrovimas

Valymas: Plaunamas

Konstrukcija

Rankenėlė: Patogi rankena, Neslystanti

rankena

Priedai

Priežiūra: Valymo šepetys, Apsauginis

gaubtelis

Naudojimas: Šukos kūno priežiūrai

Maitinimas

Automatinis įtampos reguliavimas: 100-240 V

Veikimo laikas: Iki 40 minučių

Techninė priežiūra

2 metų garantija

Skutimo galvutė: RQ32 keičiamas kas 2 metus
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