
 

Bezdrátový holicí strojek

pro mokré a suché použití

Lady Shaver Series 6000

 
Plov. jednoduchá planžeta

10 hodiny nabíjení

Příslušenství +7

 

BRL146/00

Jemné oholení pro

hladkou pokožku

Hladké oholení po celém těle. Praktický a snadno použitelný holicí strojek Philips

Lady Shaver 6000 je vhodný pro citlivé oblasti a poskytuje hladkost bez námahy

při péči o jemnou pokožku

Holení šetrné k pokožce

Zaoblené špičky zastřihovače pro holení šetrné k pokožce

Včetně nástavce pro natahovač pokožky

Hladkost bez námahy

Hladké a jemné oholení

Plovoucí jednoduchá planžeta pro rovnoměrné holení

Peelingová rukavice zamezí zarůstání chloupků

Snadné použití a ovládání

Mokré i suché použití též ve vaně nebo sprše

Až 40 minut použití bez kabelu

Ergonomická rukojeť pro snadné ovládání

Nabíjecí kabel USB-A je součástí balení, nabíjecí adaptér není součástí balení

Obsahuje zastřihovací hlavu a hřeben pro oblast třísel

Pouzdro pro skladování



Bezdrátový holicí strojek pro mokré a suché použití BRL146/00

Přednosti

Hladké a jemné oholení

Dámský holicí strojek Philips Series 6000 je

navržen tak, aby byl jemný k pokožce různých

partií těla*. 80 % našich spotřebitelek

potvrzuje, že nedochází k žádným

popáleninám a zarudnutí po použití holicího

strojku**. Dosáhněte hladké pokožky bez

chloupků bez ústupků ohledně pohodlí

pokožky

Zaoblené špičky zastřihovače

Zaoblené špičky zastřihovače před a za holicí

planžetou zajistí hladké klouzání holicího

strojku po pokožce. 78 % žen souhlasí s tím, že

zaoblené zastřihovací hroty zabraňují

poškrábání***

Plov. jednoduchá planžeta

Plovoucí jednoduchá planžeta se lehce

pohybuje po křivkách vašeho těla,

v dokonalém kontaktu s pokožkou pro

rovnoměrné oholení.

Mokré a suché použití

Pro šetrné a pohodlné holení ve vaně nebo

sprše s protiskluzovou rukojetí pro optimální

mokré a suché použití.

Použití bez kabelu

Díky dobíjecí baterii poskytuje dámský holicí

strojek Philips Series 6000 až 40 minut použití

bez kabelu

Ergonomická rukojeť ve tvaru S

Ergonomická rukojeť ve tvaru S se snadno

ovládá a dosáhne všude po celém těle díky

přirozenému, přesnému pohybu.

Nabíjení přes USB-A

Ve společnosti Philips se snažíme

o udržitelnost ve všech aspektech vývoje

produktů. Naším cílem je snížit množství

odpadu a minimalizovat počet adaptérů USB,

které uvádíme na trh. Pokud potřebujete

adaptér, kontaktujte nás prostřednictvím

střediska péče o zákazníky:

www.philips.com/support

Zastřihovací hlavice a hřeben pro oblast

třísel

Obsahuje zastřihovací hlavici a nástavec pro

oblast třísel a pro pohodlnější péči o citlivé

oblasti.

Napínač pokožky

Nástavec pro natahovač pokožky při holení

napíná pokožku a zajišťuje tak jemnější zážitek

Peelingová rukavice

Peelingová rukavice pomáhá zamezit zarůstání

chloupků mezi jednotlivými holeními
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Specifikace

Příslušenství

Čisticí kartáč

Pouzdro: Pouzdro

Zastřihovací hřeben

Měkký hladký kryt

Napínač pokožky

Peelingová rukavice

Zastřihovací hlavice pro oblast třísel

Hřeben zastřihovače oblasti třísel

Spotřeba

Typ baterie: NiMH

Nabíjení: Nabíjecí, Doba nabíjení: 10 hodin

Doba používání: až 40 minut

Technické údaje

Napětí: 5V/7,5 W

Materiál planžety: Nikl

Počet holicích planžet: 1

Kabel USB-A

Nastavení rychlosti: 1

Snadné použití

Bez kabelu

Rukojeť: Ergonomický

Mokré a suché použití

Nabíjecí

Výkon

Holicí hlavice: Holicí strojek s jednoduchou

planžetou

Funkce péče o pleť: Zaoblené špičky

zastřihovače

* 74 %, HUT Německo N=49, 2021

* *HUT Německo N=49, 2021

* **oproti jejich aktuálnímu dámskému holicímu strojku,

HUT Německo N=49, 2021
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