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Hladké oholenie bez

problémov
Holiaci strojček Philips série 1000 vám poskytuje jednoduché a pohodlné oholenie

za dostupnú cenu so samoostriacimi čepeľami PowerCut a úplnej umývateľnosti.

Jednoduché používanie

Stačí otvoriť jedným dotykom a vyčistiť

Majte nabitie pod kontrolou

Navrhnutý s ohľadom na optimálnu manipuláciu

Vodotesný na jednoduché čistenie

Keď holiaci strojček nepoužívate, nasaďte naň ochranný kryt.

40 minút bezšnúrového holenia po 8 hodinách nabíjania

Používajte ho zapojený v sieti aj bezšnúrovo

Pohodlné holenie

Ľahko sa kĺže po pokožke a prináša pohodlné, rovnomerné oholenie

Ľahko sa kĺže po pokožke a prináša hladké a rovnomerné oholenie

Sleduje obrysy vašej tváre

Využite svoj holiaci strojček naplno

Zarovnajte si fúzy a bokombrady
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Hlavné prvky

Čepele PowerCut

Holiaci strojček Philips prináša hladké a

pohodlné oholenie. Jeho 27 čepelí PowerCut

zastrihne každý chĺpok tesne nad úrovňou

pokožky, takže vždy dosiahnete hladký a

rovnomerný výsledok. 

4D Flexibilné hlavy

Tento holiaci strojček je navrhnutý tak, aby

zachovával úzky kontakt s pokožkou, no pritom

nespôsobil porezanie. Flexibilné hlavy 4D sa

vychyľujú a pohybujú do 4 smerov a zaručujú

tak hladké oholenie pri každom použití.

Otvorenie jediným dotykom

Elektrický holiaci strojček vyčistíte

jednoduchým stlačením tlačidla. Stačí otvoriť

holiacu hlavu a opláchnuť ju vodou.

Prevádzka na sieť aj bezšnúrovo

Použite svoj praktický bezšnúrový holiaci

strojček na bezproblémové zastrihávanie.

Alebo ho môžete zapojiť do siete na zaistenie

spoľahlivého holenia, ak je batéria vybitá.

1-úrovňový ukazovateľ stavu batérie

Pomocou intuitívneho indikátora môžete zistiť,

kedy je batéria holiaceho strojčeka takmer

vybitá, vybitá alebo plne nabitá.

40 min. holenia bez pripojenia do siete

Po 8 hodinách nabíjania máte k dispozícii až

40 min. bezdrôtového holenia. Alebo sa ohoľte

s pripojeným napájacím káblom, keď je batéria

vybitá.

27 samoostriacich čepelí

27 samoostriacich čepelí tohto elektrického

holiaceho strojčeka boli vyrobené na

dosiahnutie vysokej presnosti a konzistentného

hladkého výsledku.

Výklopný zastrihávač

Zdokonaľte a spresnite si fúzy a bokombrady

vďaka výklopnému zastrihávaču – a dolaďte

svoj vzhľad bez námahy.

Ergonomický dizajn

S holiacim strojčekom Philips môžete

manipulovať bez obáv vďaka jeho

ergonomickému dizajnu zameranému na

optimálne uchopenie.
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Technické údaje

Príkon

Prevádzková doba: 40 minút

Nabíjanie: Úplné nabitie za 8 hodín

Automatická voľba napätia: 100 – 240 V

Typ batérie: NiMH

Dizajn

Farba: Šedá ulica

Telo: Ergonomické uchopenie a používanie,

Protišmyková gumená rúčka

Jednoduché použitie

Čistenie: Otvorenie jediným dotykom, Plne

umývateľný

Displej: 1-úrovňový indikátor batérie

Prevádzka: Sieťové aj bezšnúrové napájanie

Such: Holenie nasucho

Príslušenstvo

Údržba: Ochranný kryt

Výkon pri holení

Sledovanie kontúr: Hlavy Flex so štyrmi smermi

pohybu

Holiaci systém: Systém čepelí PowerCut

Servis

2-ročná záruka

Náhradná hlava: Vymieňajte každé 2 roky za

SH30
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