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latauksella
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Tarkka ajotulos entistä miellyttävämmin

Philips Shaver Series 3000 tekee parranajosta mukavaa. Sen 5D Pivot & Flex -ajopäät, PowerCut-teräjärjestelmä

ja märkä- tai kuiva-ajotoiminto takaavat siistin tuloksen miellyttävästi.

Miellyttävä parranajo
Myötäilee kasvon muotoja ja takaa miellyttävän parranajon

Liukuu iholla vaivattomasti ja takaa tasaisen lopputuloksen

Kätevä kuiva-ajo tai virkistävä märkäajo

Liukuu iholla miellyttävästi ja takaa tasaisen ajotuloksen

Helppokäyttöinen
Avaus yhdellä painikkeella helpottaa puhdistamista

60 minuuttia johdotonta käyttöä 1 tunnin latauksella

Seuraa latausta

Käyttöä helpottava muotoilu

Ote ei lipsu, pysyy varmasti kädessä

Suojaa parranajokone käyttökertojen välillä

Ota kaikki irti parranajokoneestasi
Viiden minuutin pikalataus nopeaa ajoa varten

Viiksien ja pulisonkien siistimiseen
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Kohokohdat Tekniset tiedot
5D Pivot & Flex -ajopäät
Philips 3000 -parranajokoneen

viisisuuntainen ajopää myötäilee kasvojen ja

kaulan muotoja, ja jokainen partakarva

leikkautuu aivan ihon pinnalta. Näin

lopputuloksesta tulee sileä ja tasainen.

PowerCut-terät
Philips-parranajokoneella saat siistin ja

miellyttävän ajotuloksen. Koneen 27

PowerCut-terää leikkaavat partakarvat aivan

ihon pinnalta, jolloin lopputulos on aina sileä

ja tasainen. 

Märkä- tai kuiva-ajo
Valitse oman mieltymyksesi mukaan kätevä

kuiva-ajo tai virkistävä märkäajo partavaahdon

tai parranajogeelin kanssa.

60 minuuttia johdotonta ajoa
Parranajokone kotiin ja mukaan. Saat 60

minuuttia käyttöaikaa 1 tunnin latauksella, ja

verkkovirtaan kytkettynä laitetta voi käyttää

välittömästi niin pitkään kuin on tarpeen. 

Avaus yhdellä painikkeella
Parranajokone on helppo puhdistaa yhdellä

painalluksella. Avaa vain ajopää ja huuhtele

vedellä.

1 tason latauksen ilmaisin
Intuitiivinen merkkivalo ilmaisee, onko akku

vähissä, tyhjä tai ladattu täyteen.

Viiden minuutin pikalataus
Onko kiire? Lataa parranajokonetta viisi

minuuttia, niin virta riittää yhteen parranajoon.

27 itseteroittuvaa terää
Tämän sähkökäyttöisen parranajokoneen 27

itseteroittuvaa terää on suunniteltu tarkasti

tuottamaan aina yhtä siisti lopputulos.

Ylösnouseva rajain
Viimeistele lopputulos kätevästi siistimällä

viikset ja pulisongit ylösnousevalla rajaimella.

Ergonominen muotoilu
Ergonomisesti muotoillusta Philips-

parranajokoneesta saa varman otteen.

Kumikahva
Märkä- ja kuiva-ajoon sopivan

parranajokoneen ergonominen muotoilu

varmistaa tarkan lopputuloksen. Parranajo on

helppoa, ja parranajokone pysyy tukevasti

kädessä myös suihkussa.

Ajopään suojus
Ajopää pysyy puhtaana ja suojassa ajojen

välissä tai matkoilla.

 

Ajoteho
Ajojärjestelmä: PowerCut-teräjärjestelmä

Myötäilee muotoja: 5D Pivot & Flex -ajopäät

Lisätarvikkeet
Ylläpito: Suojus

Helppokäyttöinen
Näyttö: 1 tason akkuilmaisin

Wet & Dry: Märkä- tai kuiva-ajo

Puhdistaminen: Avaus yhdellä painikkeella,

Täysin pestävä

Toimi: Irrota pistoke pistorasiasta ennen

käyttöä, Vain johdoton käyttö

Muotoilu
Väri: Storm Blue

Kahva: Ergonominen varsi ja kahva,

Luistamisen estävä kuminen kahva

Virta
Akkutyyppi: Litiumioni

Käyttöaika: 60 minuuttia

Lataaminen: Latautuu täyteen tunnissa, 5

minuutin pikalataus

Automaattinen jännite: 100 - 240 V

Huolto
Vaihtoterä: Vaihda kahden vuoden välein

SH30:een

2 vuoden takuu
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