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SmartClick

Głowice ComfortCut

Narzędzie 3 w 1

 

YS534/17

Jedno narzędzie, wiele

możliwości

3 w 1 - Gładka twarz, idealny zarost i zadbane ciało. Produkt jet wyposażony w

trzy oddzielne nasadki: do golenia twarzy i ciała oraz do stylizacji zarostu.

Wybierz jedną z nich, przymocuj do urządzenia i rozpocznij golenie.

Gładka twarz

W celu zapewnienia skórze dodatkowej ochrony użyj kremu do golenia

Wygoda i bezpieczeństwo dla skóry

Doskonały zarost

Łatwa i szybka zmiana stylu

Wypróbuj różne ustawienia, aby uzyskać idealną długość

Zadbane ciało

Proste i bezpieczne przycinanie włosów i golenie

Uchwyt i nasadka do golenia ciała są wodoodporne.

Wygodne użytkowanie

Do wyboru 3 wymienne nasadki umożliwiające uzyskanie pożądanego efektu

Nawet 40 minut działania bezprzewodowego po godzinie ładowania

Wskaźnik naładowania informuje o poziomie energii akumulatora i jego ładowaniu

2-letnia gwarancja, uniwersalny zakres napięć ładowania i wymienne ostrza

System SmartClick umożliwia łatwą wymianę nasadek
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Zalety

Wymienne nasadki

Przymocuj odpowiednią nasadkę do uchwytu,

aby zmienić urządzenie w golarkę do twarzy,

trymer do brody lub golarkę do ciała. Po

zakończeniu zdejmij nasadkę. Wybierz zwykłą

golarkę, aby dokładnie ogolić twarz. Sięgnij po

trymer, jeśli chcesz uzyskać idealnie przycięty

zarost. Z kolei jeśli chcesz ogolić całe ciało,

wybierz golarkę do ciała. Jedno narzędzie,

wiele możliwości.

Gładka twarz

Korzystaj z golarki na mokro, stosując krem do

golenia w celu zapewnienia skórze dodatkowej

ochrony, lub na sucho — dla większej wygody.

Gładka twarz

Obrotową, podwójną nasadkę golącą

stworzono z myślą o łatwym, dokładnym

goleniu bez zadraśnięć czy skaleczeń.

Doskonały zarost

Wiele możliwości — od idealnego zarostu po

równo przyciętą brodę lub wąsy. Aby wyczyścić

urządzenie, wystarczy opłukać je pod bieżącą

wodą.

5 ustawień długości

Dostępnych jest 5 ustawień długości: od 1 mm

(idealny trzydniowy zarost) do 5 mm (krótka

broda).

Zadbane ciało

Zaokrąglone nasadki i ząbki z perłowym

wykończeniem zapobiegają podrażnieniom

skóry i umożliwiają łatwe golenie całego ciała.

Odporny na działanie wody

Wygodne przycinanie i golenie włosów na

całym ciele, również pod prysznicem.

Szybkie, 1-godzinne ładowanie

Wydajny akumulator działa do 40 minut po

godzinie ładowania. Szybkie 5-minutowe

ładowanie wystarcza na kilka minut działania,

aby można było szybko dokończyć strzyżenie.

Wskaźnik naładowania

Wskaźnik naładowania świeci, gdy akumulator

jest rozładowany, ładuje się lub jest w pełni

naładowany.

Zielone logo firmy Philips.

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i mniejszą emisję

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Doskonałe golenie

Zestaw do golenia: System ostrzy ComfortCut

Łatwa obsługa

Ładowanie: 1 godzina, Szybkie ładowanie

Wzornictwo

Uchwyt: Antypoślizgowy uchwyt, Wygodny

chwyt

Akcesoria

Konserwacja: Szczoteczka do czyszczenia,

Nasadka zabezpieczająca

Przechowywanie: Etui

Użytkowanie: 3 nasadki do golenia ciała

Moc

Automatyczne napięcie: 100–240 V

Czas działania: Do 40 minut

Serwis

2 lata gwarancji

Siateczka goląca do ciała: Wymieniaj co roku

na TT2000

Głowica goląca: Wymieniaj co 2 lata na

głowicę RQ32
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