
 

El. brivnik za mokro/suho
britje, Series 3000

Shaver series 3000

 
Glave 5D Pivot & Flex

Rezila PowerCut

Potovalna torbica

Stojalo za polnjenje

 

S3333/54 Čisto britje, več udobja
Philipsov brivnik Shaver Series 3000 vam omogoča priročno in udobno britje.

Vrtljive in prilagodljive glave 5D Pivot & Flex, sistem rezil PowerCut in funkcija za

mokro ali suho britje omogočajo čiste in udobne rezultate.

Udobno britje

Glave 5D Pivot & Flex sledijo linijam za udobno britje

Rezila PowerCut so zasnovana za enakomerno gladko britje

Izberite priročno suho britje ali osvežilno mokro britje

27 samoostrilnih rezil zagotavlja enakomerno in gladko britje

Enostavna uporaba

60 minut brezžičnega britja po 1 uri polnjenja

Odpiranje z enim dotikom za enostavno čiščenje

Indikator stanja baterije s 3 ravnmi za najboljše rezultate brivnika

Gumijasti ročaj za udobno in nedrseče rokovanje

Potovalna torbica za priročno shranjevanje doma ali na poti

Stojalo za polnjenje poskrbi, da je brivnik vedno pospravljen, napolnjen in pripravljen

Izkoristite vse možnosti brivnika

5-minutno hitro polnjenje omogoči dovolj moči za 1 celostno britje

Vzmetno rezilo za brke in zalizce
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Značilnosti

Glave 5D Pivot & Flex

Uživajte v gladkem britju, ki sledi linijam

obraza s 5-smernimi vrtljivimi, prilagodljivimi

in lebdečimi premiki. Glava doseže vaš obraz

pod popolnim kotom ter se prilagodi linijam

obraza in vratu za gladek stik s kožo.

Rezila PowerCut

Doživite enakomerne rezultate britja s

samoostrilnimi rezili, ki so natančno zasnovana

za priročno gladko britje.

Mokro in suho britje

Odločite se za priročno suho britje ali osvežilno

mokro britje z gelom ali peno tudi pod prho.

60 minut brezžičnega britja

Brijte se do 60 minut po 1 uri polnjenja. Brivnik

deluje samo takrat, ko se ne polni.

Odpiranje z enim dotikom

Preprosto očistite brivnik. Dotaknite se gumba,

odprite glavo brivnika in sperite z vodo.

Indikator stanja baterije s 3 ravnmi

Intuitivni indikator pokaže preostalo raven

napolnjenosti s 3 ravnmi. Enostavno boste

videli, ali je raven napolnjenosti nizka in ali se

baterija polni ali hitro polni.

5-minutno hitro polnjenje

Se vam mudi? Vklopite brivnik za 5 minut in

pripravljen bo za eno celostno britje.

27 samoostrilnih rezil

27 samoostrilnih in natančno zasnovanih rezil

vam vedno zagotavlja enakomerno ter gladko

britje.

Vzmetno rezilo

Izpopolnite svoj videz s vgrajenim

prirezovalnikom. Kot nalašč je za vzdrževanje

oblike brkov in prirezovanje zalizcev.

Gumijasti ročaj

Po zaslugi ergonomske nedrseče gumbe lahko

udobno in natančno rokujete z brivnikom in ga

zanesljivo držite tudi, ko je moker.

Potovalna torbica

Doma ali na poti lahko brivnik pospravite v

priročno potovalno torbico.

Stojalo za polnjenje

Naj bo brivnik pospravljen, napolnjen in

pripravljen na delovanje s priloženim stojalom

za polnjenje.
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Specifikacije

Učinkovito britje

Sistem britja: Sistem rezil PowerCut

Prilagajanje linijam: Glave 5D Pivot & Flex

Dodatna oprema

Torbica: Potovalna torbica

Vzdrževanje: Zaščitni pokrov

Stojalo: Stojalo za polnjenje

Enostavna uporaba

Zaslon: Indikator stanja baterije z 3 ravnmi

Mokro in suho: Mokro in suho britje

Čiščenje: Odpiranje z enim dotikom,

Popolnoma pralno

Delovanje: Pred uporabo izključite z

napajanja, Samo za brezžično uporabo

Zasnova

Barva: Črno-zlata

Ročaj: Ergonomski ročaj in uporaba, Nedrseči

gumijasti ročaj

Napajanje

Tip baterije: Litij-ionska

Čas delovanja: 60 minut

Polnjenje: Povsem napolnjeno po 1 uri

Samodejna napetost: 100–240 V

Servis

Nadomestna glava: Zamenjajte vsaki 2 leti s

SH30

2-letna garancija
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