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Shaver series 5000
PowerTouch

 
ComfortCut-knivsystem

Flex & Float

SmartClean-system

 

PT849/26

ComfortCut
Behagelig og hurtig barbering

PowerTouch Shaver 5000 giver en kraftfuld start på dagen. De fuldt ud vaskbare

hoveder og ComfortCut-skær giver dig den mest behagelige barbering. Takket

være det nye SmartClean-system føles din shaver nu som ny hver dag.

Et komfortabelt og tæt resultat

ComfortCut-skærene glider blidt for en tæt, glat barbering

Flex & Float tilpasser sig ansigtets og halsens konturer

Perfekt til at trimme bakkenbarter og overskæg

Sørger for, at din shaver fungerer perfekt

SmartClean bevarer din shaver som ny hver dag

3 måneders praktisk rengøring gratis

Den hurtigste vej gennem din morgenrutine

50+ barberingsminutter, 1 timers opladning

Skylles nemt ren

Kan bruges med ledning og trådløs

LED-display
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Vigtigste nyheder

ComfortCut-skær

ComfortCut-skær har afrundede kanter, der

glider blidt mod huden, så du altid får en tæt

og samtidig behagelig barbering.

Flex & Float

Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet

og på halsen og giver en tættere barbering.

SmartClean-system

Det kræver blot et tryk på en knap at få

SmartClean til at rense, smøre og oplade

shaveren og bevare dens optimale ydeevne

dag ud og dag ind.

Rensepatron (medfølger)

Omfatter 1 gratis rensepatron til 3 måneders

praktisk rengøring.

50+ barberingsminutter

Et energieffektivt, kraftfuldt og holdbart

litiumionbatteri giver dig flere barberinger pr.

opladning. Oplad den i en time, og du har 50+

minutter til barbering - det er omkring 17

barberinger. Oplad den i 3 minutter, hvorefter

du har nok strøm til en enkelt barbering.

Fuldt vaskbar shaver

Åbn bare skærhovederne, og skyl dem grundigt

under vandhanen.

Effektiv strømkilde

Kan bruges med ledning og trådløs

LED-display

Angiver: fuldt opladet batteri, lavt batteriniveau,

opladning, udskiftning af skær, hurtig

opladning

Pop-up-trimmer

Gør dit look perfekt med pop-up-trimmeren.

Perfekt til at holde overskæg og bakkenbarter

trimmet.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Barberingsresultat

Barberingssystem: ComfortCut-knivsystem

Konturfølgende: Flex & Float-system

Styling: Integreret pop-up trimmer

Brugervenlig

Display: 2 LED-indikator, Indikator for fuldt

opladet batteri, Indikator for batteriniveau,

Opladningsindikator, Indikator for hurtig

opladning, Indikator for udskiftning af skær

Opladning: Genopladelig, Hurtig opladning på

3 min. til 1 barbering, 1 time

Rengøring: Vaskbar, SmartClean-system

Barberingstid: 50+ minutter, op til 17

barberinger

Betjening: Med ledning og trådløs,

Genopladeligt batteri

Design

Farve: Grå

Overflade: Almindelig plastik

Håndgreb: Skridsikker, Ergonomisk,

brugervenligt greb, Rillet gummi

Tilbehør

SmartClean: Oplader, Rensepatron

(medfølger), Renser, Tørrer, Smører

Vedligeholdelse: Rensebørste,

Beskyttelsesdæksel

Service

2 års reklamationsret

Udskiftningsskær: Udskift hvert andet år med

HQ8, HQ8 er blevet erstattet af SH50

Strøm

Batteritype: Litiumion

Automatisk spændingstilpasning: 100-240 V

Standby-forbrug: < 0,2 W

Maks. strømforbrug: 5,4 W
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