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Гладко бръснене без проблеми
Самобръсначката Series 1000 на Philips ви предоставя лесно и удобно бръснене на достъпна
цена със самонаточващите се ножчета PowerCut и възможност за обстойно измиване.

Лесна употреба
Отваряне с едно докосване за лесно почистване
Дръжте заряда под око
Проектирана за оптимална работа
Водоустойчива за лесно почистване
Пазете самобръсначката си покрита между бръсненията
40 минути бръснене без кабел от 8 часа зареждане
Използвайте със или без кабел

Комфортно бръснене
Плъзга се по кожата за удобно и равномерно бръснене
Плъзга се над кожата за гладко и равномерно покритие
Следва контурите на лицето ви
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Акценти
Ножчета PowerCut

Самобръсначката Philips за чисто и удобно покритие.
Нейните 27 PowerCut остриета режат всеки косъм
точно над нивото на кожата, като ви осигуряват
гладко и равномерно бръснене всеки път. 

4D Огъващи се глави

Самобръсначката е проектирана да поддържа
равномерен контакт с кожата ви, без да я порязва.
4D Flex главите се огъват и носят в 4 посоки за
гладко бръснене всеки път.

Отваряне с едно докосване

Почиствайте електрическата си самобръсначка с
докосването само на един бутон. Просто отворете
главата на самобръсначката и я изплакнете с вода.

Използване с кабел и без кабел

Използвайте удобната си безжична самобръсначка за
оформяне без заплитане. Или я включете за
надеждно бръснене с кабел, когато батерията е
изтощена.

1-степенен индикатор за батерията

Използвайте интуитивния индикатор, за да видите
кога батерията на самобръсначката е слаба, изтощена
или напълно заредена.

40 минути безкабелно бръснене

Бръснете се без кабел до 40 минути след 8 часа
зареждане. Или се бръснете с включен захранващ
кабел, когато батерията е изтощена.

27 самонаточващи се ножчета

Самонаточващите се 27 ножчета на тази
електрическа самобръсначка са прецизно
проектирани за постоянно и гладко бръснене.

IPX7 водоустойчива

Електрическа самобръсначка, която можете да
почиствате без притеснения. Рейтингът IPX7
означава, че може да бъде безопасно потопена във
вода до 1 метър до 30 минути.

Ергономичен дизайн

Работете с вашата самобръсначка Philips уверено
благодарение на ергономичния дизайн, създаден за
оптимално захващане.
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Спецификации
Захранване
Време на работа: 40 минути
Зареждане: 8-часово пълно зареждане
Автоматичен избор на напрежение: 100 – 240 V
Тип батерия: Никел-металхидридна
Дръжка: Ергономичен захват и управление, Гумирана
дръжка без приплъзване
Цвят: Deep Grey

Почистване: Отваряне с едно докосване, Може да
се мие изцяло
Система за бръснене: Система ножчета PowerCut
Поддръжка: Предпазна капачка
Следване на контура: Подвижни глави в 4 посоки
Дисплей: 1-степенен индикатор за батерията
Работен режим: Използване с кабел и без кабел
Сухо: Сухо бръснене

Сервиз
Сменяема глава: Подменяйте на всеки 2 години с
SH30
2 години гаранция
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