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Ένα εργαλείο, άπειρα στιλ
Ξυριστείτε, φροντίστε τα γένια σας και περιποιηθείτε το σώμα σας εύκολα, με αυτό το

εργαλείο 3 σε 1, που διαθέτει τρία ξεχωριστά εξαρτήματα για ξύρισμα, τριμάρισμα και

περιποίηση. Επιλέξτε αυτό που θέλετε, στερεώστε το στη λαβή και είστε έτοιμοι.

Λείο πρόσωπο

Για επιπλέον προστασία του δέρματος, χρησιμοποιήστε το με κρέμα ξυρίσματος

Άνεση και προστασία του δέρματος

Άψογα γένια

Αλλάξτε το στιλ σας με ευκολία και ακρίβεια

Δοκιμάστε διάφορα μήκη, για να πετύχετε το αποτέλεσμα που σας ταιριάζει καλύτερα

Τέλεια περιποίηση για το σώμα σας

Τριμάρισμα και ξύρισμα σώματος με ευκολία και ασφάλεια

Η λαβή και το εξάρτημα περιποίησης σώματος είναι αδιάβροχα.

Εύκολη χρήση

Επιλέξτε ένα από τα 3 αποσπώμενα εξαρτήματα, για να πετύχετε το στιλ που θέλετε

40 λεπτά αυτονομίας με φόρτιση 1 ώρας

Η λυχνία της μπαταρίας ανάβει, όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, φορτίζεται ή έχει γεμίσει.

2 χρόνια εγγύηση, παγκόσμια χρήση σε οποιαδήποτε τάση ρεύματος και λεπίδες με δυνατότητα

αντικατάστασης

Σύστημα SmartClick με εύχρηστα αποσπώμενα εξαρτήματα
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Χαρακτηριστικά

Αποσπώμενα εξαρτήματα

Τοποθετήστε απλώς το εξάρτημα που θέλετε πάνω

στη λαβή, για να το μετατρέψτε σε ξυριστική μηχανή,

τρίμερ για γένια ή σύστημα περιποίησης σώματος.

Όταν τελειώσετε, αφαιρέστε το εξάρτημα. Για ένα λείο

πρόσωπο, επιλέξτε την ξυριστική μηχανή. Για τέλειο

αξύριστο λουκ, επιλέξτε το τρίμερ. Αν θέλετε να

περιποιηθείτε το σώμα σας, επιλέξτε το κατάλληλο

εξάρτημα. Ένα εργαλείο, άπειρα στιλ.

Λείο πρόσωπο

Υγρό ξύρισμα με κρέμα ξυρίσματος για επιπλέον

προστασία του δέρματος ή στεγνό ξύρισμα για

μεγαλύτερη ευκολία.

Λείο πρόσωπο

Το διπλό περιστρεφόμενο εξάρτημα της ξυριστικής

μηχανής έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει

εύκολο και καθαρό ξύρισμα χωρίς σημάδια και

κοψίματα.

Άψογα γένια

Δημιουργήστε το τέλειο αξύριστο λουκ ή σχηματίστε

καθαρές γραμμές στο μούσι ή το μουστάκι σας. Για

να καθαρίσετε την κεφαλή, ξεπλύνετέ τη απλώς κάτω

από τη βρύση.

5 διαφορετικές ρυθμίσεις μήκους

5 ρυθμίσεις μήκους: επιλέξτε μήκος 1 χιλ. για τέλεια

γένια 3 ημερών ή 5 χιλ. για κοντό μούσι.

Τέλεια περιποίηση για το σώμα σας

Οι στρογγυλεμένες χτένες και οι περλέ άκρες

προλαμβάνουν τον ερεθισμό του δέρματος, για απαλή

περιποίηση σε ολόκληρο το σώμα.

Αδιάβροχη

Άνετο τριμάρισμα και ξύρισμα σε ολόκληρο το σώμα,

ακόμα και όταν κάνετε ντους.

Γρήγορη φόρτιση σε 1 ώρα

Έχει δυνατή μπαταρία που διαρκεί έως και 40 λεπτά

με φόρτιση 1 ώρας. Με φόρτιση 5 λεπτών, έχετε

αρκετά λεπτά για να ολοκληρώσετε γρήγορα την

περιποίησή σας.

Λυχνία μπαταρίας

Η λυχνία της μπαταρίας ανάβει υποδεικνύοντας ότι η

μπαταρία είναι χαμηλή, φορτίζεται ή έχει γεμίσει.

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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Προδιαγραφές

Απόδοση ξυρίσματος

Σύστημα ξυρίσματος: Σύστημα λεπίδων ComfortCut

Ευκολία στη χρήση

Φόρτιση: 1 ώρα, Γρήγορη φόρτιση

Σχεδίαση

Λαβή: Αντιολισθητική λαβή, Εύκολη λαβή

Αξεσουάρ

Συντήρηση: Βούρτσα καθαρισμού, Προστατευτικό

κάλυμμα

Αποθήκευση: Θήκη

Χρήση: 3 χτένες περιποίησης σώματος

Ρεύμα

Αυτόματη τάση: 100-240 V

Χρόνος λειτουργίας: Έως και 40 λεπτά

Σέρβις

Διετής εγγύηση: Και

Πλέγμα εξαρτήματος περιποίησης σώματος:

Αντικατάσταση με TT2000 κάθε χρόνο

Ξυριστική κεφαλή: Αντικατάσταση με RQ32 κάθε 2

χρόνια
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