
 

 

Philips Shaver series 3000
Tıraș bașlıkları

ComfortCut bıçakları
S3000 (S3xxx) ile uyumludur
S1000 (S1xxx) ile uyumludur
Star Wars Tıraș Mak. SW37xx ile 
uyumlu

SH30/50
Tıraş makinenizi yenileyin

En iyi sonucu elde etmek için başlıkları 2 yılda bir değiştirin
İki yıl içinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı 
değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. Series 3000 ve Series 1000 Tıraş 
Makineleri ile uyumludur.

Kullanım kolaylığı
• Tıraș bașlıklarını kolayca değiștirme
• Yalnızca iki adımda tıraș bașlıklarınızı değiștirin
• Tıraș bașlıklarını değiștirdikten sonra tıraș makinenizi sıfırlayın

Uyumluluk
• Shaver series 3000 ve 1000 için yedek bașlıklar



 Uyumluluk

SH30 (3'lü paket) yedek bașlıklar, Shaver series 3000 
(S3xxx), series 1000 (S1xxx) ve Star Wars tıraș 
makinesi SW3700 ile uyumludur.

Değiștirme hatırlatıcısı

En yeni Philips tıraș makinelerinde, tıraș ünitesi 
sembolü șeklinde dahili değiștirme hatırlatıcıları 
bulunur. Bu sembol yanarak, tıraș bașlıklarını ne 
zaman değiștirmeniz gerektiğini belirtir.

Kolayca değiștirilir

1. Tıraș makinesini "serbest bırakma" düğmesine 
basarak açın; 2. Kilidi saat yönünün tersine çevirerek 
tutucuyu çıkarın; 3. Eski tıraș bașlıklarını çıkarın ve 
yedek bașlıkları dikkatlice takın; bașlıkların aynı 
hizada olduğundan emin olun; 4. Tutucuyu değiștirin 
ve kilidi saat yönünde çevirerek sabitleyin; 5. Tıraș 
bașlığını düzgün șekilde kapattığınızda bașlığın yerine 
oturduğunu duyacaksınız.

Tıraș makinenizi yenileyin

En yeni Philips tıraș makinesinde bulunan dahili 
değiștirme hatırlatıcısı, tıraș bașlıklarını ne zaman 
değiștirmeniz gerektiğini belirtir. Tıraș bașlıklarını 
değiștirdikten sonra açma/kapama düğmesine 7 
saniyeden daha fazla basarak değiștirme tetikleyicisini 
sıfırlayabilirsiniz. Aksi takdirde, değiștirme 
tetikleyicisi art arda 9 tıraș sonrasında otomatik 
olarak kapanır.
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Tıraș bașlıkları
• Așağıdaki ürün modelleriyle uyumludur: Shaver 

series 3000 (S3xxx), Shaver series 1000 (S1xxx)
• Paketteki tıraș bașlığı sayısı: 3

Temizleme
• Kullanım: Temizleme spreyini kullanın HQ110
•

Teknik Özellikler
Tıraș bașlıkları
ComfortCut bıçakları S3000 (S3xxx) ile uyumludur, S1000 (S1xxx) ile uyumludur, Star Wars Tıraș Mak. 
SW37xx ile uyumlu
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