
 

El. holiaci stroj. nasucho
alebo namokro, séria 3000

Shaver series 3000

 
5D hlavy Pivot & Flex

Čepele PowerCut

60 min holenia, 1 h nabíjania

Cestovné puzdro

 

S3233/52 Hladké oholenie, väčšie

pohodlie
Holiaci strojček Philips série 3000 vám poskytuje jednoduché a pohodlné

oholenie. Jeho 5D hlavy Pivot & Flex, systém čepelí PowerCut a funkcia namokro a

nasucho poskytujú čistý a pohodlný výsledok.

Jednoduché používanie

Stačí otvoriť jedným dotykom a vyčistiť

60 minút bezšnúrového holenia po 1 hodine nabíjania

Majte nabitie pod kontrolou

Navrhnutý s ohľadom na optimálnu manipuláciu

Protišmykové držadlo na bezpečné holenie

Praktické uskladnenie doma aj na cestách

Pohodlné holenie

Vyberte si praktické oholenie nasucho alebo osviežujúce oholenie namokro

Sleduje kontúry vašej tváre na zaistenie pohodlného oholenia

Ľahko sa kĺže po pokožke a prináša pohodlné, rovnomerné oholenie

Ľahko sa kĺže po pokožke a prináša hladké a rovnomerné oholenie

Využite svoj holiaci strojček naplno

5-minútové rýchle nabitie na okamžité oholenie

Zarovnajte si fúzy a bokombrady



El. holiaci stroj. nasucho alebo namokro, séria 3000 S3233/52

Hlavné prvky

5D hlavy Pivot & Flex

Holiaci strojček Philips disponuje 5-smerným

jadrom, ktoré zabezpečí kontakt s každým

uhlom a krivkou vašej tváre a krku. Tento

strojček na holenie brady každý chĺpok odreže

hneď nad úrovňou pokožky, vďaka čomu

získate hladké a rovnomerné oholenie.

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. 

Mokré aj suché holenie

Holiaci strojček na suché aj mokré holenie sa

prispôsobí vašim potrebám. Zvoľte si pohodlné

holenie nasucho alebo použite svoju obľúbenú

penu či gél pre osviežujúce oholenie namokro.

60 min. holenia bez pripojenia do siete

Holiaci strojček môžete používať doma aj na

cestách. Získajte 60 minút holenia po 1 hodine

nabíjania alebo ho jednoducho zapojte do

siete a spoľahnite sa na okamžitý a nepretržitý

výkon. 

Otvorenie jediným dotykom

S čistením elektrického holiaceho strojčeka si

poradíte jednoduchým stlačením tlačidla. Stačí

otvoriť holiacu hlavu a opláchnuť ju vodou.

3-úrovňový ukazovateľ stavu batérie

Pozrite sa, koľko batérie vám ešte zostáva.

Vďaka 3-úrovňovému ukazovateľu stavu

batérie zistíte, či je batéria plne nabitá, vybíja

sa alebo sa práve nabíja.

5-minútové rýchlonabíjanie

Ponáhľate sa? Pripojte holiaci strojček do siete

len na 5 minút a získajte dostatok výkonu na 1

kompletné oholenie.

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.
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Technické údaje

Dizajn

Telo: Ergonomické uchopenie a používanie,

Protišmyková gumená rúčka

Farba: Tmavý mesiac

Jednoduché použitie

Čistenie: Otvorenie jediným dotykom, Plne

umývateľný

Displej: 3-úrovňový indikátor batérie

Holenie za mokra aj za sucha: Mokré aj suché

holenie

Prevádzka: Pred použitím zariadenie odpojte

zo siete, Len prevádzka bez sieťového

napájania

Výkon pri holení

Sledovanie kontúr: 5D hlavy Pivot & Flex

Holiaci systém: Systém čepelí PowerCut

Príkon

Nabíjanie: Úplné nabitie za 1 hodinu

Prevádzková doba: 60 minút

Automatická voľba napätia: 100 – 240 V

Typ batérie: Lítium-iónová

Príslušenstvo

Puzdro: Cestovné puzdro

Údržba: Ochranný kryt

Servis

2-ročná záruka

Náhradná hlava: Vymieňajte každé 2 roky za

SH30
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