
 

Golarka elektryczna do
użytku na sucho i na mokro

Shaver series 5000

 
System ostrzy ComfortCut

30 min działania po 8 godz.
ładowania

Precyzyjny trymer SmartClick

W zestawie golarka do ciała

 

S5082/64

Bezpieczne golenie na sucho lub na mokro
10 razy lepsza ochrona skóry w porównaniu ze zwykłymi

ostrzami

Golarka AquaTouch chroni skórę podczas golenia. System ostrzy ComfortCut z

głowicami o okrągłym profilu został zaprojektowany z myślą o łatwym

przesuwaniu się po skórze i jej ochronie.

Wygodne i dokładne golenie

Zaokrąglony profil głowic zaprojektowany z myślą o ochronie skóry

Dzięki uszczelnieniu Aquatec możesz wybrać wygodne golenie na sucho lub

odświeżające golenie na mokro

Zaokrąglone krawędzie płynnie przesuwają się po skórze, zapewniając bezpieczne

golenie

Głowice poruszają się w 5 kierunkach, zapewniając szybkie i dokładne golenie

Wygodne użytkowanie

30 minut bezprzewodowego golenia

Czas ładowania: 8 godz.

1-poziomowy wskaźnik baterii i wskaźnik blokady podróżnej

2-letnia gwarancja, uniwersalny zakres napięć ładowania i wymienne ostrza

Wykorzystaj w pełni możliwości swojej golarki

Nakładany trymer umożliwia idealne przycinanie wąsów i bokobrodów

Działanie łagodne dla skóry

Ochrona skóry przy równoczesnym przycinaniu do 0,5 mm

Przycinanie włosów w każdym kierunku z nasadką grzebieniową 3 mm



Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro S5082/64

Zalety

System ochrony skóry

Golenie blisko skóry bez zacięć i skaleczeń.

Nasz system ostrzy ComfortCut z

zaokrąglonym profilem głowicy płynnie ślizga

się po skórze przy jednoczesnym zapewnieniu

jej ochrony.

Uszczelnienie Aquatec do golenia na sucho i

na mokro

Wybierz preferowany sposób golenia.

Uszczelnienie Aquatec umożliwia wybór

szybkiego, a jednocześnie komfortowego

golenia na sucho lub golenia na mokro — z

użyciem żelu lub pianki — nawet pod

prysznicem.

System ostrzy ComfortCut

Skorzystaj z możliwości wygodnego golenia na

sucho lub na mokro. Nasze ostrza ComfortCut z

głowicami o okrągłym profilu zostały

zaprojektowane z myślą o łatwym przesuwaniu

się po skórze i jej ochronie przed

zadraśnięciami i skaleczeniami.

5-kierunkowe głowice Flex

5-kierunkowe głowice o 5 niezależnych

ruchach gwarantują bliski kontakt ze skórą w

celu zapewnienia szybkiego i dokładnego

golenia nawet na linii szyi i szczęki.

Precyzyjny trymer SmartClick

Nałóż przyjazny dla skóry precyzyjny trymer,

aby wykończyć stylizację. Nadaje się on

doskonale do pielęgnacji wąsów i przycinania

bokobrodów.

30 minut bezprzewodowego golenia

Uzyskasz ponad 30 minut czasu pracy — około

9 cykli golenia — po 8 godzinach ładowania.

Golarka pracuje tylko w trybie

bezprzewodowym.

Czas ładowania: 8 godz.

Możesz golić się dłużej po każdym

naładowaniu urządzenia dzięki wydajnemu

energetycznie i trwałemu akumulatorowi

NiMH.

Wyświetlacz LED

Intuicyjny wyświetlacz pokazuje ważne

informacje i pozwala w pełni wykorzystać

potencjał golarki: — 1-poziomowy wskaźnik

naładowania akumulatora — Wskaźnik

niskiego poziomu naładowania akumulatora —

Wskaźnik blokady podróżnej

System ochrony skóry

Wyjątkowy system ochrony zabezpiecza skórę

nawet w najbardziej wrażliwych miejscach,

umożliwiając wygodne przycinanie włosów do

długości nawet 0,5 mm i nie dopuszczając do

bezpośredniego kontaktu skóry z ostrzami.



Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro S5082/64

Dane techniczne

Efektywność golenia

System golenia: System ostrzy ComfortCut

Dopasowująca się do kształtu ciała: 5-

kierunkowe głowice Flex

SkinComfort: System SkinProtection, Uszczeln.

AquaTec do golenia na sucho i na mokro

Akcesoria

W zestawie golarka do ciała

SmartClick: Precyzyjny trymer

Pokrowiec: Ekskluzywne etui

Konserwacja: Nasadka zabezpieczająca

Łatwość użytkowania

Wyświetlacz: 1-poziomowy wskaźnik

akumulatora, Wskaźnik niskiego poziomu

naładowania akumulatora, Wskaźnik blokady

podróżnej

Czyszczenie: Możliwość mycia pod bieżącą

wodą

Działanie: Przed użyciem odłącz od gniazdka

elektrycznego

Wykończenie

Rączka: Ergonomiczny uchwyt ułatwiający

trzymanie

Kolor: Czarny – Czarny

Moc

Typ baterii/akumulatora: NiMH

Czas pracy: 30 min / 9 cykli golenia

Ładowanie: Pełne ładowanie trwa 8 godzin

Automatyczne napięcie: 100–240 V

Maks. pobór mocy: 9 W

Pobór mocy w trybie gotowości: 0,1 W

Serwis

2 lata gwarancji

Wymienna głowica: Wymieniaj co 2 lata na

SH50

* Chroni 10 razy lepiej niż zwykłe ostrze — testy

przeprowadzone w Niemczech w 2015 roku po 21

dniach aklimatyzacji
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