
 

Bezkáblový holiaci strojček
na mokré/suché použitie

Lady Shaver Series 6000

 
Jedna pohyblivá fólia

10 h. dobíjania

+7 doplnkov

 

BRL146/00

Jemné oholenie pre hladkú pokožku

Vychutnajte si hladké oholenie na celom tele. S týmto praktickým dámskym holiacim strojčekom Philips série

6000 jednoduchým na použitie, ktorý je vhodný na citlivé partie a je šetrný k citlivej pokožke, získate hladké

oholenie bez námahy

Holenie jemné k pokožke

Zaoblené hroty zastrihávača pre holenie jemné k pokožke

Zahŕňa nadstavec na napínanie pokožky

Hladké oholenie bez námahy

Hladké a jemné oholenie

Jedna pohyblivá planžeta pre rovnomerné oholenie

Peelingová rukavica pomáha predchádzať vrastaniu chĺpkov

Jednoduché na používanie a ovládanie

Na mokré a suché používanie vo vani alebo v sprche

Až 40 minút bezkáblového používania

Ergonomické držadlo v tvare písmena S pre bezproblémové ovládanie

Nabíjací kábel USB-A je súčasťou dodávky. Sieťový adaptér nie je súčasťou dodávky

Obsahuje zastrihávaciu hlavicu a hrebeňový nástavec na zastrihávanie chĺpkov v oblasti bikín

Úložné puzdro
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Hlavné prvky
Hladké a jemné oholenie

Dámsky holiaci strojček Philips Series 6000

je navrhnutý pre jemný kontakt s pokožkou na

rôznych partiách tela*. 80 % našich

zákazníčok potvrdilo, že nemali po holení

zapálenú alebo začervenanú pokožku**.

Dosiahnite hladkú pokožku bez chĺpkov

a pritom bez kompromisov pokiaľ ide

o komfort pokožky

Zaoblené hroty zastrihávača

Zaoblené hroty zastrihávača v prednej

a zadnej časti holiacej planžety zabezpečujú

hladké kĺzanie strojčeka po pokožke. 78 % žien

súhlasí, že zaoblené hroty na zastrihávanie

predchádzajú škrabancom***

Jedna pohyblivá planžeta

Pohyblivá planžeta sa prirodzene kĺže po

vašich krivkách a kontúrach a udržiava tesný

kontakt s pokožkou pre rovnomerné oholenie

Mokré a suché používanie

Na jemné a pohodlné používanie počas

sprchovania alebo kúpania s protišmykovou

rukoväťou na optimálne mokré a suché

používanie.

Bezkáblové použitie

Dámsky holiaci strojček Philips Series 6000

s dobíjateľnou batériou poskytuje až do 40

minút bezkáblového používania

Ergonomické držadlo v tvare S

S ergonomickým držadlom v tvare S sa

jednoducho pohybuje, čo vám zabezpečí

maximálnu kontrolu a lepší dosah

s prirodzenými a presnými pohybmi po celom

tele

Nabíjanie cez USB-A

V spoločnosti Philips, podporujeme

udržateľnosť vo všetkých aspektoch výroby

produktov. Našou ambíciou je znížiť množstvo

odpadu a minimalizovať počet adaptérov USB,

ktoré dodávame na trh. Ak potrebujete

adaptér, kontaktujte nás cez Centrum

starostlivosti o zákazníkov:

www.philips.com/podpora

Hlavica a hrebeňový nástavec na

zastrihávanie v oblasti bikín

Obsahuje zastrihávaciu hlavu a hrebeňový

nástavec na zastrihávanie v oblasti bikín na

pohodlnejšiu úpravu citlivých oblastí.

Nadstavec na napínanie pokožky

Nadstavec na napínanie pokožky natiahne

pokožku počas holenia pre jemnejší pocit
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Technické údaje
Technické špecifikácie

Napätie: 5 V/7,5 W

Materiál fólie: Nikel

Počet holiacich fólií: 1

Jednoduché použitie

Telo: Ergonomický

Bezkáblový

Na suché aj mokré použitie

Príkon

Nabíjanie: Nabíjateľná, Čas nabíjania

10 hodín

Typ batérie: NiMH

Čas používania: až 40 minút

Príslušenstvo

Čistiaca kefka

Puzdro: Jednoduché puzdro

Zastrihávací hrebeň

Nástavec na jemné kĺzanie

Nadstavec na napínanie pokožky

Výkon

Holiaca hlavica: Jednofóliový holiaci strojček

Funkcie starostlivosti o pokožku: Zaoblené

hroty zastrihávača

Príslušenstvo

Peelingová rukavica

Hlavica na zastrihávanie chľpkov v oblasti

bikín

Zastrihávací hrebeň pre oblasť bikín

Technické špecifikácie

Kábel USB-A

Nastavenie rýchlosti: 1

Jednoduché použitie

Nabíjateľná

 

* 74 %, HUT Nemecko N=49, 2021

* *HUT Nemecko N=49, 2021

* **vs ich súčasný dámsky holiaci strojček, HUT Nemecko

N=49, 2021
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