
 

Islak/kuru tıraş için
elektrikli tıraş makinesi

AquaTouch

 
ComfortCut Bıçak Sistemi

40 dakika kablosuz kullanım/1
saat şarj

SmartClick sakal şekillendirici

SmartClick erkek bakım seti

 

S5070/59

Tek Ürünle Tıraş Olun, Şekil Verin ve Vücut Bakımı

Yapın
Standart bıçaklara kıyasla 10 kat daha fazla koruma sağlar

AquaTouch tıraş makinesi, ferahlatıcı bir tıraş keyfi sunarken cildinizi korur. Yuvarlak

profilli başlığa sahip ComfortCut Bıçak Sistemi cildinizde pürüzsüz biçimde kayar

ve cildinizi korumak üzere tasarlanmıştır.

Rahat ve yakın sonuç

Yuvarlak köşeli başlıklar cildi korur

AquaTec ile rahat bir kuru tıraş veya ferahlatıcı bir ıslak tıraş deneyimi yaşayın

Yuvarlak köşeler cildinizde yavaşça kayarak güvenli tıraş sağlar

Hızlı ve yakın bir tıraş için başlıklar 5 yönde esner

Kullanım kolaylığı

40 dakika kablosuz tıraş

1 saat şarj süresi

1 seviyeli pil ve seyahat kilidi Göstergeleri

2 yıllık garanti, dünyanın her yerindeki gerilim değerleriyle uyumluluk ve

değiştirilebilir bıçaklar

Tıraş makinenizden en iyi şekilde faydalanın

5 uzunluk ayarlı takıp çıkarılır sakal şekillendirici

Takması kolay ve güvenli vücut tüyü düzeltme ve tıraş

Kolay tak-çıkar başlıklar için SmartClick sistemi
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Özellikler

Cilt Koruma Sistemi

Kesik veya çizik olmadan yakın şekilde tıraş

olun. Yuvarlak profilli başlığa sahip ComfortCut

Bıçak Sistemi, cildinizde pürüzsüz biçimde

kayar ve cildinizi korur.

Aquatec Islak ve Kuru

Nasıl tıraş etmek istediğinize karar verin.

Aquatec Islak ve Kuru tıraş özelliği sayesinde,

hızlı ve rahat bir kuru tıraş tercih edebilirsiniz.

İsterseniz de jel ve köpük ile duşun altında

ıslak tıraşı seçebilirsiniz.

ComfortCut Bıçak Sistemi

İster ıslak ister kuru; rahat tıraşın keyfini çıkarın.

Yuvarlak profilli başlığa sahip ComfortCut

bıçaklarımız cildinizi kesikten veya çizikten

koruyarak, cildinizde pürüzsüz biçimde kayar.

5 yönde esneyen Oynar Başlıklar

5 adet bağımsız hareket özelliğine sahip 5

boyutlu Oynar Başlıklar, boyunda ve çene

hattında bile hızlı ve yakın bir tıraş için yakın

cilt teması sunar.

SmartClick sakal şekillendirici

SmartClick sakal şekillendirici aparatıyla

görünümünüzü değiştirin. Kirli sakal

görüntüsünden kısa, düzeltilmiş sakala kadar

istediğiniz sakal stilini oluşturmak için 5

uzunluk ayarından birini seçin.

SmartClick erkek bakım seti

Yuvarlak taraklar ve patentli inci uçlar tüm

vücudunuzda güvenli ve pürüzsüz bakım için

cildinizin tahriş olmasını engeller.

SmartClick sistemi

SmartClick aparat sistemi Aquatouch

ürününüzü bir tıraş makinesine, sakal

düzelticiye veya vücut bakım cihazına

dönüştürmeyi kolaylaştırır. Tarzınızı

tamamlamak için ihtiyacınız olan aparatı

cihazın sapına takmanız yeterlidir.

40 dakika kablosuz tıraş

1 saatlik şarj ile 40 dakikadan fazla çalıştırma

süresine sahip olursunuz; bu da 13 tıraş

anlamına gelir. Bu tıraş makinesi yalnızca

kablosuz modda çalışır.

2016 iF TASARIM ÖDÜLÜ

Tasarımda Mükemmeliyet2016 iF TASARIM

ÖDÜLÜ

Philips Yeşil Logo

Philips Çevreci Ürünler maliyetleri, enerji

tüketimini ve CO2 emisyonunu azaltabilir. Peki

nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği,

Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri

dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü

güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak

Alanlarından en az birinde, çevre için önemli

katkılar sağlıyor.

2016 Red Dot Ödülü Sahibi

Tasarımda Mükemmeliyet2016 Red Dot Ödülü

Sahibi



Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi S5070/59

Teknik Özellikler

Tıraş Performansı

Yüz hatlarına uyum: 5 yönde esneyen Oynar

Başlıklar

Tıraş sistemi: ComfortCut Bıçak Sistemi

SkinComfort: AquaTec Islak ve Kuru,

SkinProtection Sistemi

Aksesuarlar

SmartClick: Sakal şekillendirici, Vücut bakım

başlığı

Bakım: Koruyucu kapak

Kullanım kolaylığı

Temizleme: Tamamen yıkanabilir

Ekran: 1 seviyeli pil göstergesi, Düşük pil

seviyesi göstergesi, Seyahat kilidi göstergesi

Çalışma: Kullanmadan önce fişini çekin

Tasarım

Gövde: Ergonomik tutuş ve kavrama

Renk: Gri -Su Mavisi

Güç

Otomatik voltaj: 100-240 V

Çalışma süresi: 40 dakika / 13 tıraş

Pil Tipi: NiMH

Şarj: 1 saat tam şarj, 1 tıraş için 5 dakikada hızlı

şarj

Maksimum güç tüketimi: 9 W

Bekleme gücü: 0,1 W

Servis

2 yıl garanti

Yedek başlık: 2 yılda bir SH50 ile değiştirin

* Standart bıçaklara kıyasla 10 kat daha fazla koruma

sağlar - test, 21 günlük alışma sonrasında 2015 yılında
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