
 

Nedves és száraz
elektromos borotva

Shaver series 6000

 
MultiPrecision körkések

Súrlódás elleni bevonat

Multi Flex fejek

Védő üzemmód

 

S6620/11 Csökkenti a bőrirritációt
a súrlódásmentes bevonat révén

A Philips Series 6000 rendkívül alapos borotválkozást biztosít, ugyanakkor

csökkenti a bőrirritációt. Súrlódás elleni bevonattal rendelkezik, amely sima

felületről gondoskodik, és könnyedén siklik a bőrön, így kevesebb irritációt okoz.

Borotválási teljesítmény

A MultiPrecision körkések még a rövid borostát is hatékonyan levágják

5 irányú arcforma-követés a kényelmes borotválkozás érdekében

Komfortérzet a bőrnek

Súrlódás elleni bevonat a könnyed és sima borotválkozás érdekében

Gyengéd forgási sebesség a bőr maximális kényelme érdekében

Bőrvédő rendszer sima csúszást biztosít bőre védelme érdekében

Az Aquatec egyszerre száraz és nedves borotválkozást biztosít

Egyszerű használat

Leöblítheti a borotvát a csap alatt

1 óra töltési idő

60 perc vezeték nélküli borotválkozás a teljes feltöltés után

Ikonokat tartalmazó LED-kijelző az intuitív borotvahasználatért

Kioldás egyetlen érintéssel – így egyszerűen tisztítható
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Fénypontok

MultiPrecision körkések

Borotválkozzon gyorsan és alaposan. A

MultiPrecision körkések a rövid és hosszú

szőrszálakat – de még a visszamaradt borostát

is – felemelik, hogy néhány mozdulattal

levághassa azokat.

Súrlódás elleni bevonat

A borotvagyűrűkön található speciális bevonat

csökkenti a bőr súrlódását, könnyed és sima

borotválkozást biztosítva, amely minimalizálja

a bőr irritációját.

Multi Flex fejek

Az 5 irányba mozgó, rugalmas fejek egymástól

függetlenül 5 irányba képesek elmozdulni,

hogy kövessék arca vonalát, így a borotva

kényelmesen, minimális ellenállással tud

bőrén siklani.

Bőrvédő üzemmód

A bőr maximális kényelme érdekében

kialakított gyengéd forgási sebességhez

válassza az extra védelmi beállítást.

Bőrvédő rendszer

Borotválkozzon alaposan, karcolások és

vágások nélkül. A bőrvédő rendszer lekerekített

fejformájával sima csúszást biztosít, miközben

óvja bőrét.

Aquatec Wet & Dry

Igazítsa borotválkozási szokásait az

igényeihez. Az Aquatec Wet & Dry

segítségével kényelmes száraz, illetve frissítő

nedves borotválkozásban lehet része. A

borotválkozás zselével vagy habbal akár a

zuhany alatt is lehetséges.

1 óra töltési idő

Töltse fel teljesen a borotvát mindössze 1 órán

belül a nagy teljesítményű és energiahatékony

lítiumion-akkumulátorral.

60 perc vezeték nélküli borotválkozás

Borotválkozzon 60 percig vezeték nélkül az

akkumulátor teljes feltöltését követően.

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips Green fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Borotválási teljesítmény

SkinComfort: Bőrvédő rendszer, Súrlódás elleni

bevonat, Aquatec nedves és száraz

használathoz, Védő üzemmód

Borotválkozási rendszer: MultiPrecision

pengerendszer

Kontúrkövetés: Multi Flex fejek

Egyszerű használat

Kijelző: 3 szintes akkumulátor-jelző,

Akkumulátor lemerülését jelző fény, Tisztításra

emlékeztető jelzés, Körkéscserére emlékeztető

jelzés, Utazózárjelző

Nedves és száraz használathoz: Nedves és

száraz használatra egyaránt

Tisztítás: Teljesen lemosható

Üzemeltetés: Csak vezeték nélküli használat

Energiaellátás

Akkumulátor típusa: Lítium-ion

Működési idő: 60 perc / 21 borotválkozás

Töltés: Teljes feltöltés 1 óra alatt, 5 perces

gyorstöltés 1 borotválkozáshoz

Kialakítás

Markolat: Ergonomikus fogás és markolat

Szerviz

2 év garancia

Cserélhető fej: Cserélje 2 évente SH50

tartozékkal

Tartozékok

SmartClick: Precíziós formázó

Védőtok: Utazótáska
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