
 

 

Philips Shaver series 1000
elektrický holicí strojek 
pro suché holení

Systém břitů CloseCut
4směrné hlavy Flex
Výklopný zastřihovač
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ejhladší elektrické holení krku ve své třídě*
licí strojek řady 1000 představuje snadné a pohodlné holení za dostupnou cenu. Hlavy 
x s otáčením ve 4 směrech ve spojení se systémem břitů CloseCut zaručují hladké 
lení.

Pohodlné oholení
• Odolné, samoostřicí břity zaručují snadné oholení

Přizpůsobení konturám obličeje a krku
• Hlavy se ohýbají ve 4 směrech a snadno tak oholí každý záhyb

Snadné použití
• Maximální výkon i po letech
• 45 minut bezdrátového holení po 8 hodinách nabíjení
• Stisknutím tlačítka otevřete a poté vyčistěte kartáčkem
• Použití výhradně bez kabelu

Využijte svůj holicí strojek naplno
• Ideální pro zastřihování kotlet a kníru



 Systém břitů CloseCut

Oholte se bez námahy. Odolné břity CloseCut se 
samy brousí za chodu.

4směrné hlavy Flex

Hlavy Flex se 4 nezávislými pohyby se přizpůsobí 
každé nerovnosti na vaší tváři, takže se rychle oholíte 
i na krku a na čelisti.

Napájení Li-ion

Po každém nabití se můžete holit déle. Holicí strojek 
zůstane efektivní celé roky díky naší výkonné a 
efektivní baterii Li-Ion.

45 minut bezdrátového holení

Přes 45 minut provozu – to je asi 15 oholení – po 
osmi hodinách nabíjení. Strojek funguje pouze 
v bezdrátovém režimu.

Otevření jediným dotykem

Jednoduše vyjměte hlavy a použijte dodaný čisticí 
kartáč k odstranění vousů.

Výklopný zastřihovač

Vylepšete svůj vzhled pomocí výklopného 
zastřihovače. Ideální pro udržování kníru a 
zastřihování kotlet.

Použití bez kabelu

Tento strojek je navržen pro fungování výhradně bez 
kabelu. Před holením jej vždy odpojte.
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Specifikace
Holicí výkon
• Holicí systém: Systém břitů CloseCut, 4směrné 

hlavy Flex

Příslušenství
• Výklopný zastřihovač: Ano
• Údržba: Čisticí kartáček, Ochranný kryt

Snadné použití
• Displej: Indikátor vybití baterie
• Provoz: Použití bez kabelu, Před použitím odpojte 

od sítě

Design
• Rukojeť: Ergonomická rukojeť a snadná 

manipulace
• Barva: Černá tmavě šedá černá

Spotřeba
• Automatická volba napětí: 100-240 V
• Doba chodu: 45 min / 15 oholení
• Typ baterie: Li-Ion
• Nabíjení: 8 hodin na plné nabití
• Maximální spotřeba elektrické energie: 2 W
• Pohotovostní napájení: 0,1 W

Servis
• 2letá záruka: Ano
• Výměnná hlava: Každé 2 roky vyměňte za typ SH30
•

* Ve srovnání s ostatními základními vodicími planžetami a rotačními 
holicími strojky
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