
 

Електрическа самобръсначка

за мокро и сухо бръснене

Shaver series 6000

  Ножчета MultiPrecision

Покритие против триене

MultiFlex глави

Защитен режим

 

S6630/11 Намалява дразненето на кожата
с покритие против триене

Series 6000 на Philips предоставя перфектно чисто бръснене и същевременно намалява

дразненето на кожата. Има покритие против триене, което създава гладка повърхност и

без усилие се плъзга по кожата ви за по-малко дразнене.

Работни показатели при бръснене

Ножчетата MultiPrecision подрязват ефективно дори и къса набола брада

5-посочно следване на контура на лицето за комфортно бръснене

Комфорт за кожата

Покритие против триене за гладко бръснене без усилие

По-деликатна скорост на въртене за повече комфорт на кожата

Системата за защита на кожата се плъзга нежно, за да предпази кожата ви

Aquatec осигурява комфортно сухо или освежаващо мокро бръснене

Лесна употреба

Самобръсначката може да се изплаква с течаща вода

1 час време за зареждане

60 минути безжична работа с едно пълно зареждане

LED дисплей с икони за интуитивна употреба на самобръсначката

Отваряне с едно докосване за лесно почистване
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Акценти

Ножчета MultiPrecision

Получете бързо и гладко бръснене. Ножчетата

MultiPrecision повдигат и режат всички косъмчета и

наболата брада.

Покритие против триене

Специалното покритие против триене, приложено

към бръснещите пръстени, е проектирано да намали

триенето по кожата ви, предоставяйки лесно, гладко

бръснене с минимално дразнене на кожата.

MultiFlex глави

5-посочни подвижни глави с 5 независими движения

следват контура на лицето и позволяват на

самобръсначката да се плъзга по кожата комфортно с

минимално съпротивление.

Защитен режим за кожата

Изберете настройката за допълнителна защита за по-

деликатна скорост на въртене, проектирана да ви

осигури повече комфорт на кожата.

Система за защита на кожата

Бръснете гладко без убождания и порязвания.

Системата за защита на кожата се плъзга гладко по

кожата с глави със заоблен профил, докато оставя

кожата ви защитена.

Aquatec за мокро и сухо бръснене

Адаптирайте вашите процедури по бръснене по

вашите нужди. С AquaTec Wet & Dry можете да

изберете бързо и комфортно сухо бръснене или

бръснене на мокро – с гел или пяна – дори под душа.

1 час време за зареждане

Заредете самобръсначката си напълно само за 1 час с

мощната и енергийно ефективна литиево-йонна

батерия.

60 минути безкабелно бръснене

Бръснете се без кабел 60 минути след едно пълно

зареждане.

Изцяло миеща се самобръсначка

Просто отворете главата на самобръсначката, за да я

изплакнете старателно с течаща вода.
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Спецификации

Работни показатели при бръснене

SkinComfort: Система за защита на кожата,

Покритие против триене, AquaTec за мокро и сухо

бръснене, Защитен режим

Система за бръснене: Система ножчета

MultiPrecision

Следване на контура: MultiFlex глави

Лесна употреба

Дисплей: 3-степенен индикатор за батерията,

Индикатор за изтощена батерия, Индикатор за

почистване, Индикатор за смяна на бръснещите

глави, Индикатор за заключване при пътуване

Мокро и сухо: За употреба на мокро и сухо

Почистване:

Може да се мие изцяло

Работен режим: Само употреба без кабел

Захранване

Тип батерия: Литиево-йонна

Време на работа: 60 мин/21 бръснения

Зареждане: 1-часово пълно зареждане, Бързо

зареждане – 5 минути за 1 бръснене

Дизайн

Дръжка: Ергономичен захват и управление

Сервиз

2 години гаранция

Сменяема глава: Подменяйте на всеки 2 години с

SH50

Аксесоари

SmartClick: Прецизен тример

Калъф: Калъф за пътуване
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