
 

Nedves vagy száraz elektromos

borotva, Series 3000

Shaver series 3000

 
5D Pivot & Flex fejek

PowerCut pengék

60 perc borotválkozás, 1 óra

töltés

 

S3134/51 Alapos borotválás,

nagyobb kényelem

A Philips Shaver Series 3000 kényelmes borotválkozást tesz lehetővé. Az 5D Pivot

& Flex borotvafejek, a PowerCut pengerendszer, a száraz és nedves borotválkozási

funkció alapos és kényelmes borotválkozást biztosít.

Egyszerűen használható

Egyérintéses kioldás az egyszerű tisztításért

60 perc vezeték nélküli borotválkozás 1 óra töltés után

A töltöttségi szint ellenőrzése

Optimális kezelésre tervezve

Csúszásmentes markolat a biztonságos borotválkozásért

Két borotválkozás között fedje be a borotvát

Kényelmes borotválkozás

Válasszon kényelmes száraz vagy frissítő nedves borotválást

Követi arcának körvonalait a kényelmes borotválkozás érdekében

Végigsiklik a bőrön a kényelmes, egyenletes borotválkozás érdekében

Végigsiklik a bőrön a sima és egyenletes eredmény érdekében

Hozza ki a legtöbbet a borotvájából

5 perces teljesítményfokozás, ha hirtelen szükséges a borotválkozás

Tegye egyenletessé a bajuszt és a pajeszt
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Fénypontok

5D Pivot & Flex fejek

A 3000-es sorozatú Philips borotva 5 irányban

forgatható, így az arc és a nyak minden

hajlatához és görbületéhez illeszkedik. A

szakállborotva minden szőrszálat közvetlenül a

bőrfelszín felett vág, sima és egyenletes

felületet nyújtva.

PowerCut pengék

A Philips borotva tiszta és kényelmes

eredményt biztosít. A 27 PowerCut penge

minden szőrszálat közvetlenül a bőrfelszín

fölött vág el, így mindig sima és egyenletes

borotválást biztosít. 

Borotválkozzon szárazon vagy nedvesen

A nedves és száraz borotva igény szerint

használható. Kényelmes, száraz borotválkozást

végezhet vele, vagy kedvenc habjával vagy

zseléjével párosíthatja a frissítő nedves

borotválkozáshoz.

60 perc vezeték nélküli borotválkozás

Egy borotva otthonra és utazásra. 60 perc

borotválkozási idő egy 1 órás töltéssel, vagy

csatlakoztassa az azonnali és folyamatos

működéshez. 

Egyérintéses kioldás

Az elektromos borotva tisztítása egyszerű.

Egyszerűen egyetlen gombnyomással pattintsa

ki a borotvafejet, és öblítse le vízzel.

1 szintes töltöttségjelző

Az intuitív jelzőről leolvashatja a borotva

töltöttségi szintjét: alacsony, lemerült vagy

teljesen feltöltött.

5 perces gyorstöltés

Késésben van? Csak csatlakoztassa a borotvát

5 percre, és 1 teljes borotválkozáshoz elegendő

teljesítményt kap.

27 önélező penge

Az elektromos borotva 27 önélező pengéje

precíziós tervezéssel készült a minden

alkalommal alapos borotválkozás érdekében.

Rugósan oldódó pajeszvágó

Alakítsa ki és finomítsa bajuszát és pajeszát a

rugósan oldódó pajeszvágóval – és tegye

tökéletessé megjelenését könnyedén.

Ergonomikus kialakítás

Az optimális fogáshoz kialakított ergonomikus

kialakításnak köszönhetően magabiztosan

használhatja a Philips borotváját.
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Műszaki adatok

Tápellátás

Töltés: Teljes feltöltés 1 óra alatt, 5 perces

gyorstöltés

Automatikus feszültségválasztás: 100–240 V

Működési idő: 60 perc

Akkumulátor típusa: Lítium-ion

Egyszerű használat

Nedves és száraz használathoz:

Borotválkozzon szárazon vagy nedvesen

Kijelző: 1 szintes akkumulátor-jelző

Tisztítás: Egyérintéses kioldás, Teljesen

lemosható

Üzemeltetés: Használat előtt húzza ki a

csatlakozót az aljzatból, Csak vezeték nélküli

használat

Kialakítás

Markolat: Ergonomikus fogás és markolat,

Csúszásmentes gumibevonatú markolat

Szín: Viharkék

Tartozékok

Karbantartás: Védőkupak

Borotválási teljesítmény

Borotválkozási rendszer: PowerCut

pengerendszer

Kontúrkövetés: 5D Pivot & Flex fejek

Szerviz

2 év garancia

Cserélhető fej: Cserélje 2 évente SH30

tartozékkal
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