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Tett barbering, uten

problemer
Philips Shaver Series 1000 gir deg en enkel og praktisk barbering til en rimelig pris,

med selvslipende PowerCut-blader og mulighet til å vaske hele produktet.

En behagelig barbering

27 selvslipende blader sikrer en konsistent, tett barbering

4D Flex-hoder følger ansiktets konturer for å få en tett barbering

PowerCut-bladene er konstruert for å få en tett barbering over tid

Lett å bruke

Åpne med ett trykk for enkel rengjøring

Kan brukes med og uten ledning

Batteriindikator med ett nivå for å få det beste fra barbermaskinen

45 minutter med trådløs barbering etter én times lading

Ergonomisk håndtak for praktisk håndtering

IPX7 vanntett for enkel rengjøring

Beskyttelsesdekselet holder skjærehodet rent mellom barberingene

Få mest mulig ut av barbermaskinen

Pop-up-trimmer for bart og kinnskjegg

Fem minutters hurtiglading gir nok strøm til en hel barbering
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Høydepunkter

PowerCut-blader

Få samme barberingsresultat igjen og igjen

med selvslipende blader som er utformet med

presisjon for å få en tett barbering.

4D Flex-hoder

Få en tett barbering med hoder som er fleksible

og bøyer seg i fire retninger. Hodet justerer seg

etter kurvene i ansiktet, noe som sørger for jevn

kontakt med huden uten for mye press.

Åpnes med ett trykk

Rengjør barbermaskinen på en enkel måte.

Åpne barbermaskinen med et enkelt tastetrykk,

og skyll med vann.

Kan brukes med og uten ledning

Barber akkurat når du vil, med barbermaskinen

som er klar når du er. Bruk den trådløst, eller

koble den til for å barbere deg når batteriet er

tomt.

Batteriindikator med ett nivå

Bruk den intuitive indikatoren til å se når

batterinivået er lavt, tomt eller fullt.

45 minutter med trådløs barbering

Barber trådløst i opptil 45 minutter etter én

times lading. Eller barber med ledningen

koblet til når batteriet er tomt.

Fem minutters hurtiglading

Har du det travelt? Koble til barbermaskinen i

fem minutter, og få nok strøm til en hel

barbering.

27 selvslipende knivblader

Få en jevnt over tett barbering hver gang med

27 selvslipende, presisjonskonstruerte

knivblader.

Pop-up-trimmer

Gjør stilen komplett med innebygd trimmer.

Den er ideell for å vedlikeholde barten og

trimme kinnskjegget.

IPX7 vanntett

Enkel å rengjøre under springen med

IPX7 vanntett barbermaskin. IPX7-

klassifiseringen betyr at barbermaskinen kan

være under vann ned til 1 meter i opptil

30 minutter.
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Spesifikasjoner

Barberingsresultat

Barberingssystem: PowerCut-bladsystem

Følger konturene: Flex-hoder med fire

retninger

Tilbehør

Vedlikehold: Beskyttende deksel

Enkel i bruk

Skjerm: Batteriindikator med ett nivå

Tørr: Tørr barbering

Rengjøring: Åpnes med ett trykk, Alt kan

vaskes

Drift: Bruk med og uten ledning

Utforming

Farge: Twist Red

Håndtak: Ergonomisk grep og håndtering,

Sklisikkert gummihåndtak

Drift

Batteritype: NiMH

Driftstid: 45 minutter

Lading: Fulladet på 1 time

Automatisk spenning: 100–240 V

Service

Erstatningshode: Bytt annethvert år med SH30

2 års garanti
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