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Gladko britje brez težav
Philipsov brivnik Shaver Series 1000 vam omogoča enostavno in priročno britje po

dostopni ceni z rezili PowerCut s samodejnim ostrenjem in popolno

vodoodpornostjo.

Udobno britje

27 samoostrilnih rezil zagotavlja enakomerno in gladko britje

Glave 4D Flex sledijo linijam obraza za gladko britje

Rezila PowerCut so zasnovana za enakomerno gladko britje

Enostavna uporaba

Odpiranje z enim dotikom za enostavno čiščenje

Žična in brezžična uporaba

Indikator stanja baterije z 1 ravnjo za najboljše rezultate brivnika

40 minut brezžičnega britja po 8 urah polnjenja

Ergonomski ročaj za priročno uporabo

Vodoodpornost po standardu IPX7 za enostavno čiščenje

Zaščitni pokrovček zagotavlja, da brivna glava med britji ostane čista

Izkoristite vse možnosti brivnika

Vzmetno rezilo za brke in zalizce
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Značilnosti

Rezila PowerCut

Doživite enakomerne rezultate britja s

samoostrilnimi rezili, ki so natančno zasnovana

za priročno gladko britje.

Glave 4D Flex

Doživite priročno gladko britje z glavami s 4-

smernimi prilagodljivimi in lebdečimi premiki.

Glava se prilagodi linijam obraza za gladek stik

s kožo brez premočnega pritiskanja.

Odpiranje z enim dotikom

Preprosto očistite brivnik. Dotaknite se gumba,

odprite glavo brivnika in sperite z vodo.

Žična in brezžična uporaba

Brijte se, kadar koli želite, z brivnikom, ki je

vedno pripravljen na uporabo. Uporabljajte ga

brezžično ali pa ga priklopite v napajanje in se

brijte, ko je baterija prazna.

Indikator stanja baterije z 1 ravnjo

Intuitivni indikator pokaže, ali je raven

napolnjenosti nizka in ali je baterija prazna ali

popolnoma napolnjena.

40 minut brezžičnega britja

Brijte se brezžično do 40 minut po 8 urah

polnjenja ali pa se brijte s priklopljenim

napajalnim kablom, ko je baterija prazna.

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.

Ergonomska zasnova

Ergonomska oblika vam omogoča zanesljivo

rokovanje z brivnikom in oprijem med britjem.
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Specifikacije

Učinkovito britje

Sistem britja: Sistem rezil PowerCut

Prilagajanje linijam: 4-smerne prilagodljive

glave

Dodatna oprema

Vzdrževanje: Zaščitni pokrov

Enostavna uporaba

Zaslon: 1-stopenjski indikator baterije

Suho: Suho britje

Čiščenje: Odpiranje z enim dotikom,

Popolnoma pralno

Delovanje: Žična in brezžična uporaba

Zasnova

Barva: Črna

Ročaj: Ergonomski ročaj in uporaba, Nedrseči

gumijasti ročaj

Napajanje

Tip baterije: NiMH

Čas delovanja: 40 minut

Polnjenje: 8 ur za popolno polnjenje

Samodejna napetost: 100–240 V

Servis

Nadomestna glava: Zamenjajte vsaki 2 leti s

SH30

2-letna garancija
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