
 

Elektrický strojek, mokré a
suché holení, řada 3000

Shaver series 3000

 
Hlavy 5D Pivot & Flex

Břity PowerCut

60 min holení, 1 h nabíjení

Cestovní pouzdro

 

S3233/52 Hladké oholení, více pohodlí
Holicí strojek Philips řady 3000 vám poskytne pohodlné a hladké oholení. Hlavy

5D Pivot & Flex, systém břitů PowerCut a funkce pro mokré a suché holení

poskytují čistý a pohodlný výsledek.

Pohodlné oholení

Hlavy 5D Pivot & Flex sledují křivky obličeje pro pohodlné oholení

Břity PowerCut jsou navrženy pro konzistentní hladké oholení

Mokré nebo suché – pro pohodlné suché nebo osvěžující mokré oholení

27 samoostřicích břitů zajišťuje konzistentní a čisté oholení

Snadné použití

Otevření jediným dotykem pro snadné čištění

60 minut bezdrátového holení po hodině nabíjení

Tříúrovňový ukazatel nabití baterie pro nejlepší využití holicího strojku

Ergonomická rukojeť pro snadnou manipulaci

Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou manipulaci s protiskluzovou úpravou

Cestovní pouzdro pro pohodlné skladování doma i na cestách

Využijte svůj holicí strojek naplno

Pětiminutové rychlé nabíjení zajistí dostatek energie na jedno kompletní oholení

Výklopný zastřihovač pro udržování kníru a kotlet
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Přednosti

Hlavy 5D Pivot & Flex

Vychutnejte si čisté holení, které kopíruje

obrysy tváře pomocí 5 směrů otáčení, ohýbání

a plovoucích pohybů. Hlava dosáhne do

vašeho obličeje v ideálním úhlu a přizpůsobí

se křivkám vaší tváře a krku, čímž zajistí hladký

kontakt s pokožkou.

Břity PowerCut

Dosáhněte konzistentních výsledků holení díky

samoostřicím břitům, které jsou přesně

navržené pro pohodlné čisté oholení.

Mokré nebo suché holení

Pohodlné suché holení nebo osvěžující mokré

holení s gelem nebo pěnou, dokonce i ve

sprše.

60 minut bezdrátového holení

Po hodinovém nabíjení se můžete holit až

60 minut. Holicí strojek funguje pouze

v případě, že se nenabíjí.

Otevření jediným dotykem

Holicí strojek se snadno čistí: stisknutím

tlačítka otevřete holicí hlavu a opláchněte ji

vodou.

Tříúrovňový ukazatel nabití baterie

Pomocí intuitivního indikátoru můžete sledovat

zbývající nabití ve 3 fázích. Také snadno

uvidíte, kdy je baterie vybitá, nabíjí se a rychle

se nabíjí.

Pětiminutové rychlé nabíjení

Máte naspěch? Zapojte holicí strojek na

5 minut do zásuvky a získejte dostatek energie

na 1 kompletní oholení.

27 samoostřicích břitů

Díky 27 přesně tvarovaným břitům dosáhnete

vždy konzistentního a čistého oholení.

Výklopný zastřihovač

Zdokonalte svůj vzhled díky vestavěnému

zastřihovači. Jde o ideální řešení pro udržování

kníru a kotlet.

Ergonomický design

S holicím strojkem můžete bez obav

manipulovat díky ergonomickému designu,

který vám při holení pomůže udržet bezpečný

úchop.
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Specifikace

Holicí výkon

Holicí systém: Systém břitů PowerCut

Kopírování obrysů tváře: Hlavy 5D Pivot &

Flex

Příslušenství

Pouzdro: Cestovní pouzdro

Údržba: Ochranný kryt

Snadné použití

Displej: Tříúrovňový ukazatel nabití baterie

Suché a mokré používání: Mokré nebo suché

holení

Čištění: Otevření jediným dotykem, Plně

omyvatelný

Provoz: Před použitím odpojte od sítě, Pouze

bezdrátové použití

Design

Barva: Dark Moon

Rukojeť: Ergonomická rukojeť a snadná

manipulace, Neklouzavá pogumovaná rukojeť

Spotřeba

Typ baterie: Lithium-iontový

Doba chodu: 60 minut

Nabíjení: Úplné nabití za 1 hodinu

Automatická volba napětí: 100-240 V

Servis

Výměnná hlava: Každé 2 roky vyměňte za typ

SH30

2letá záruka: Ano
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