
Máy cạo râu du lịch

Shaver series 500

S777/12

Cạo thân thiện với làn da
Hiệu suất cao và an toàn hơn cho da*

Máy cạo râu S500 mới của Philips với Hệ  thống lưỡ i cạo ComfortCut và công nghệ  Flexwing được

thiết kế để  cạo sát da và ôm sát theo mọi đường cong trên khuôn mặt cho bạn cảm giác cạo râu

thoải mái và nhẹ  nhàng.(*so với loại máy cạo râu hai đầu thông thường của Philips)

Cạo thoả i mái và hiệu quả

18 lưỡ i cạo mini, đầu cạo gờ cong và đầu tròn

Cạo sát da

FlexWing giúp bám sát đường nét trên khuôn mặt

Ít ma sát hơn và giảm kích ứng da

Hệ  thống bảo vệ  da làm giảm ma sát với da mỗ i khi máy di chuyển trên da

Đầu cạo gờ cong tránh cắt vào da

Đầu cạo đượ c thiết kế lượn tròn để  giảm ma sát với da

Máy cạo râu cũng có thể  đượ c sử dụng dưới vòi hoa sen hoặc với bọt cạo râu

Dễ  sử  dụng

Chống trượ t: thiết kế gọn gàng, thuận tiện

Rửa sạch dưới vòi nước

Hiển thị sạc bằng đèn LED trên tay cầm

Thời gian cạo 30 phút
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Những nét chính

Chống trượt:

Khung máy làm bằng sợ i carbon độc đáo đảm bảo máy

cạo râu gọn nhẹ  và cứng cáp, cho phép người dùng thao

tác và treo máy lên dễ dàng.

Hệ  thống lưỡ i cạo ComfortCut

Với 18 lưỡ i cạo mini, đầu cạo gờ cong và đầu cạo bo

tròn, đượ c thiết kế để  cạo râu thoả i mái và hiệu quả ,

máy cạo râu sẽ lướt nhẹ  trên da bạn và giảm kích ứng

da.

Đầu cạo gờ cong

Đầu cạo gờ cong: đượ c thiết kế để  tránh cắt vào da,

nhờ đó giảm kích ứng da và giúp cạo râu thoả i mái.

Công nghệ  Flexwing

Di chuyển linh hoạt theo 4 hướng, 54 độ*, đượ c thiết

kế để  bám sát vào da và xử lý những vùng da khó tiếp

cận như xương hàm và cổ .

Đầu cạo bo tròn

Đầu cạo bo tròn: đượ c thiết kế để  giảm đáng kể  ma sát

giữa da và máy cạo râu, giúp cạo râu thoả i mái.

Hệ  thống bảo vệ  da

Vùng tiếp xúc với nắp nhỏ và thiết kế bo tròn giúp giảm

ma sát với da mỗ i khi máy di chuyển trên da.

Có thể  rửa được

Rửa sạch dưới vòi nước.

Hiển thị sạc

Hiển thị sạc bằng đèn LED trên tay cầm.

Khô & ướt

Máy cạo râu cũng có thể  đượ c sử dụng dưới vòi hoa

sen hoặc với bọt cạo râu.

8 giờ sạc

Bạn sẽ có hơn 30 phút cạo râu với khoảng 9 lần cạo

sau 8 giờ sạc. Máy cạo râu này chỉ vận hành ở  chế độ

không dây.
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Các thông số

Hiệu suất cạo râu

Hệ  thống cạo râu: Hệ  thống lưỡ i cạo ComfortCut

Cạo râu theo đường viền: Đầu cạo Flex 4 hướng

Dễ  sử  dụng

Màn hình: Chỉ báo 2 LED, Chỉ báo pin đầy, Chỉ báo pin

yếu, Chỉ báo sạc trên tay cầm

Sạc điện: Có thể  sạc lạ i, Phích cắm / dây điện

Thờ i gian sạc: 8 giờ

Thờ i gian cạo râu: Lên đến 30 phút

Thiết kế

Tay cầm: Đen

Công suất

Kiểu pin: NiMH

Điện áp tự  động: 100-240 V

Nguồn chờ : 0,1 W

Công suất tiêu thụ tối đa: 2 W

Dịch vụ

Bảo hành 2 năm

Đầu cạo thay thế: Thay thế 2 năm một lần bằng SH30

Hiệu suất

Bảo đảm vệ  sinh: Có thể  rửa đượ c
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