
 

Elektrický holicí strojek

pro mokré a suché holení

Shaver series 6000

 
Břity MultiPrecision

Povrch zabraňující tření

Hlavy MultiFlex

Ochranný režim

 

S6680/26 Snižuje podráždění pokožky
díky vrstvě zamezující tření

Řada Philips 6000 zajistí dokonale hladké oholení a současně omezuje

podráždění pokožky. Má vrstvu zamezující tření, která tvoří hladký povrch a bez

potíží klouže po pokožce, kterou díky tomu méně dráždí.

Pohodlí pokožky

Povrch zabraňující tření pro hladké oholení bez námahy

Citlivější nastavení rychlosti otáčení pro větší pohodlí pokožky

Systém Aquatec vám umožňuje pohodlné suché i osvěžující mokré holení

Systém ochrany pokožky zajistí hladký pohyb, který chrání vaši pokožku

Holicí výkon

Břity MultiPrecision holí účinně i krátké strniště

Pětisměrné sledování kontur pro pohodlné holení

Snadné použití

Holicí strojek lze opláchnout pod tekoucí vodou

Plné dobití za jednu hodinu

60 minut bezdrátového holení na plné nabití.

Displej LED s ikonami pro intuitivní použití strojku

Otevření jediným dotykem pro snadné čištění
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Přednosti

Břity MultiPrecision

Oholte se rychle a hladce. Břity

MultiPrecision zvednou dlouhé i krátké vousy

a oholí je – stejně jako cokoli, co zbývá ze

strniště – jen několika málo tahy.

Povrch zabraňující tření

Speciální vrstva, která kryje holicí kroužky, je

navržena tak, aby snižovala tření na pokožce

a umožňovala hladké a plynulé holení

minimalizující podráždění pokožky.

Hlavy MultiFlex

Pětisměrné hlavy Flex s 5 nezávislými směry

pohybu sledují kontury vašeho obličeje a

umožňují, aby holicí strojek klouzal po

pokožce hladce a s co nejmenším odporem.

Režim ochrany pokožky

Vyberte nastavení s extra ochranou pro

mírnější rychlost otáčení, která zajistí větší

pohodlí pro pokožku.

Systém ochrany pokožky

Oholte se hladce bez škrábanců a říznutí.

Systém ochrany pokožky zajistí díky

zakulacenému profilu hlavy hladké klouzání

po pokožce a postará se, aby byla pokožka

chráněna.

Systém Aquatec pro mokré a suché holení

Přizpůsobte holení svým potřebám. Se

systémem Aquatec Wet & Dry si můžete

vybrat pohodlné suché holení, nebo se

můžete holit za mokra. Holit se můžete

s gelem či pěnou, nebo dokonce i ve sprše.

Doba nabíjení: 1 hodina

Holicí strojek Philips díky výkonné

a energeticky efektivní lithium-iontové baterii

plně nabijete za pouhou 1 hodinu.

60 minut bezdrátového holení

Holte se bez kabelu 60 minut po jednom

plném nabití baterie.

Plně omyvatelný holicí strojek

Stačí otevřít hlavu holicího strojku

a propláchnout ho pod tekoucí vodou.
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Specifikace

Spotřeba

Typ baterie: Lithium-iontový

Nabíjení: Úplné nabití za 1 hodinu, Rychlé

nabití za 5 minut na jedno oholení

Doba chodu: 60 min / 21 oholení

Příslušenství

Pouzdro: Cestovní pouzdro

SmartClick: Přesný zastřihovač

SmartClean: Čištění

Design

Rukojeť: Ergonomická rukojeť a snadná

manipulace

Snadné použití

Displej: Tříúrovňový ukazatel nabití baterie,

Indikátor vybití baterie, Indikátor čištění,

Indikátor pro výměnu holicích hlav, Indikátor

cestovního zámku

Čištění: Plně omyvatelný

Suché a mokré používání: Mokré a suché

použití

Provoz: Pouze bezdrátové použití

Holicí výkon

Holicí systém: Systém břitů MultiPrecision

Kopírování obrysů tváře: Hlavy MultiFlex

SkinComfort: Systém SkinProtection, Povrch

zabraňující tření, Systém Aquatec pro mokré

a suché holení, Ochranný režim

Servis

2letá záruka

Výměnná hlava: Každé 2 roky vyměňte za typ

SH50
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