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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.

Комфортно бръснене

4D Огъващите се глави следват контурите на лицето ви за гладко бръснене

Ножчетата PowerCut са разработени за постоянно гладко бръснене

27 самонаточващи се ножчета осигуряват постоянно гладко бръснене

Лесна употреба

Отваряне с едно докосване за лесно почистване

Използване с кабел и без кабел

45 минути бръснене без кабел след 1-часово зареждане

1-степенен индикатор за батерията, за да получите максимума от самобръсначката

Ергономична дръжка за удобно хващане

IPX7 водоустойчива за лесно почистване

Предпазната капачка поддържа самобръсначката чиста между бръсненията

Получете максимума от самобръсначката си

5-минутното бързо зареждане ви осигурява достатъчно мощност за едно бръснене

Сгъваем тример за мустаци и бакенбарди
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Акценти

Ножчета PowerCut

Изживейте резултатите от постоянно гладко

бръснене със самонаточващи се ножчета, които са

прецизно разработени за удобно гладко бръснене.

Отваряне с едно докосване

Почиствайте самобръсначката с лекота. С

докосването на бутон отворете главата на

самобръсначката и я изплакнете с вода.

Използване с кабел и без кабел

Бръснете се когато пожелаете със самобръсначката,

която е готова, когато и вие сте готови. Използвайте

без кабел или я включете в захранването, когато

батерията е изтощена.

4D Огъващи се глави

Изживейте резултатите от постоянно гладко

бръснене с глави, които се огъват и се движат в 4

посоки. Главата се регулира според извивките на

лицето ви, като гарантира плътен контакт с кожата

ви без натиск.

45 минути безкабелно бръснене

Бръснете се без кабел до 45 минути след 1 час

зареждане. Или се бръснете с включен захранващ

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.

5-минутно бързо зареждане

Бързате? Включете в контакта самобръсначката си за

5 минути и си осигурете мощност за 1 пълно

бръснене.

27 самонаточващи се ножчета

Получете постоянно гладко бръснене всеки път с 27

прецизно разработени самонаточващи се ножчета.

Сгъваем тример

Завършете вашия външен вид с вградения тример.

Идеален за поддържане на мустаците ви и за

подрязване на бакенбардите.

Ергономичен дизайн

Работете уверено с вашата самобръсначка с

ергономичния дизайн, който ви помага да

поддържате сигурен захват, докато се бръснете.
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Спецификации

Работни показатели при бръснене

Система за бръснене: Система ножчета PowerCut

Следване на контура: Подвижни глави в 4 посоки

Аксесоари

Поддръжка: Предпазна капачка

Лесна употреба

Дисплей: 1-степенен индикатор за батерията

Сухо: Сухо бръснене

Почистване: Отваряне с едно докосване, Може да се

мие изцяло

Работен режим: Използване с кабел и без кабел

Дизайн

Цвят: Бляскаво черно

Дръжка: Ергономичен захват и управление, Гумирана

дръжка без приплъзване

Захранване

Тип батерия: Никел-металхидридна

Време на работа: 45 минути

Зареждане: 1-часово пълно зареждане

Автоматичен избор на напрежение: 100 – 240 V

Сервиз

Сменяема глава: Подменяйте на всеки 2 години с

SH30

2 години гаранция
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