
 

Elektrisch (droog)
scheerapp. 1000-serie

Shaver 1300

 
PowerCut-mesjes

Open met één druk op de knop

Zowel met als zonder snoer te
gebruiken

 

S1333/41 Gladde scheerbeurt,

probleemloos
De Philips Shaver Series 1000 heeft een toegankelijke prijs en is gemakkelijk in

gebruik. Het apparaat heeft zelfslijpende PowerCut-messen en is volledig

afwasbaar.

Een comfortabele scheerbeurt

27 zelfslijpende mesjes zorgen voor een consistent, glad scheerresultaat

4D Flexibele scheerhoofden volgen de contouren van uw gezicht voor een glad

scheerresultaat

PowerCut-mesjes zijn ontworpen voor een consistente, gladde scheerbeurt

Gebruiksvriendelijk

Open met één druk op de knop en daardoor eenvoudig te reinigen

Zowel met als zonder snoer te gebruiken

Batterij-indicator met 1 niveau om het beste uit het scheerapparaat te halen

45 minuten snoerloos scheren na 1 uur opladen

Ergonomische handgreep voor eenvoudig gebruik

IPX7-waterbestendig en daardoor eenvoudig te reinigen

Beschermkap houdt het scheerhoofd schoon tussen scheerbeurten in

Haal het maximale uit uw scheerapparaat

Uitklapbare trimmer voor snor en bakkebaarden

Snel opladen in 5 minuten biedt voldoende vermogen voor 1 volledige scheerbeurt
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Elektrisch (droog) scheerapp. 1000-serie S1333/41

Kenmerken

PowerCut-mesjes

Ervaar consistente scheerresultaten met

zelfslijpende mesjes die nauwkeurig zijn

ontworpen voor een prettig, glad

scheerresultaat.

4D Flexibele scheerhoofden

Ervaar een prettig, glad scheerresultaat met

scheerhoofden die in 4 richtingen meebuigen

en zweven. Het scheerhoofd past zich aan de

contouren van uw gezicht aan, voor een zacht

contact met uw huid zonder veel druk.

Open met één druk op de knop

Het scheerapparaat kan gemakkelijk worden

gereinigd. Met één druk op de knop opent u het

scheerhoofd en spoelt u dit met water af.

Zowel met als zonder snoer te gebruiken

Scheer precies wanneer u wilt met het

scheerapparaat dat altijd klaar is voor gebruik.

Gebruik het scheerapparaat snoerloos of steek

de stekker in het stopcontact wanneer de

batterij leeg is.

Batterij-indicator met 1 niveau

Gebruik de intuïtieve indicator om te zien

wanneer de batterij van het scheerapparaat

bijna leeg is, leeg is of volledig is opgeladen.

45 minuten snoerloos scheren

Tot 45 minuten snoerloos scheren na 1 uur

opladen. Of scheer met het netsnoer in het

stopcontact wanneer de batterij leeg is.

Snel opladen in 5 minuten

Hebt u haast? Sluit uw scheerapparaat 5

minuten aan op netstroom en u hebt genoeg

vermogen voor 1 volledige scheerbeurt.

27 zelfslijpende mesjes

Altijd een glad scheerresultaat, elke keer

opnieuw met de 27 zelfslijpende, nauwkeurig

ontworpen mesjes.

Uitklapbare trimmer

Maak uw look compleet met de ingebouwde

trimmer. Deze is ideaal voor het onderhouden

van uw snor en het trimmen van uw

bakkebaarden.
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Elektrisch (droog) scheerapp. 1000-serie S1333/41

Specificaties

Scheerresultaten

Scheersysteem: PowerCut-messysteem

Contourvolgend: Flex-scheerhoofden, 4

draairichtingen

Accessoires

Onderhoud: Beschermkap

Gebruiksgemak

Display: Batterij-indicator met 1 niveau

Droog: Droog scheren

Reiniging: Open met één druk op de knop,

Volledig afspoelbaar

Bediening: Met of zonder snoer te gebruiken

Ontwerp

Kleur: Twist Red

Handvat: Ergonomische grip en hantering,

Rubberen antisliphandvat

Vermogen

Batterijtype: NiMh

Gebruikstijd: 45 minuten

Opladen: Volledig opladen in 1 uur

Automatisch voltage: 100 - 240 V

Service

Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar

vervangen met SH30

2 jaar garantie
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