
 

 

Philips Shaver series 3000
Holicí hlavy

Břity ComfortCut

SH30/50
Udržujte svůj holicí strojek jako nový

Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, měňte hlavy každé 2 roky

Během dvou let váš holicí strojek zastřihne 9 milionů chloupků na tváři. Vyměňte hlavy 
holicího strojku a získejte zpět 100% výkon.

Pohodlí a hladké oholení
• Zaoblené hrany se hladce pohybují po pokožce pro ochranu při holení

Snadné použití
• Ukazatel výměny
• Snadná výměna holicích hlav
• Po výměně holicích hlav strojek resetujte



 Systém břitů ComfortCut

Oholte se pohodlně na sucho. Náš systém břitů 
ComfortCut s hlavami se zakulaceným profilem 
hladce klouže po vaší tváři a chrání vaši pokožku 
před škrábanci a říznutími.

Ukazatel výměny

Nejnovější holicí strojky Philips mají vestavěný 
ukazatel výměny ve formě symbolu holicí jednotky. 
Tento symbol se rozsvítí, čímž indikuje, že je potřeba 
vyměnit holicí hlavy.

Jednoduchá výměna

1. Holicí strojek otevřete stisknutím tlačítka pro 
uvolnění; 2. Otočte zámek proti směru hodinových 
ručiček a vyjměte úchytku; 3. Vyjměte staré holicí 
hlavy a opatrně vložte náhradní; zkontrolujte, zda 
hlavy směřují přesně podle nastavení; 4. Vraťte 
úchytku na místo a zajistěte ji otočením zámku po 
směru hodinových ručiček; 5. Při správném uzavření 
holicí hlavy uslyšíte, jak zapadla na místo.

Udržujte svůj holicí strojek jako nový

Nejnovější holicí strojky Philips jsou vybaveny funkcí 
upomínky na výměnu, které vás upozorní na 
potřebnou výměnu holicích hlav. Po výměně holicích 
hlav můžete upomínku na výměnu resetovat 
stisknutím vypínače na dobu delší než 7 sekund. Jinak 
se upomínka na výměnu automaticky vypne po 9 po 
sobě následujících holeních.
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Holicí hlavy
• Vhodné pro následující výrobky: Holicí strojek řady 

3000 (S3xxx)
• Počet holicích hlav v balení: 3

Čištění
• Využití: Použijte čisticí sprej HQ110
•

Specifikace
Holicí hlavy
Břity ComfortCut
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