Sauso skutimo
barzdaskutė
Shaver series 5000
„MultiPrecision“ peiliukų
sistema
5 krypčių „Flex“ galvutės
„SmartClick“ koreguojamasis
kirptuvas

Glotnus, greitas skutimas
Naudodamiesi šiuo „Shaver Series 5000“ ryte nusiskusite greičiau, nes jame
įrengta greita „MultiPrecision“ peiliukų sistema su plaunamomis galvutėmis.
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Malonus ir švarus skutimas
Kad nusiskustumėte greitai, peiliukai pakelia, tuomet nuskuta ilgus ir trumpus
plaukelius
5 krypčių lanksčios galvutės greitam ir švariam skutimuisi
Pakelia plaukelius, kad nusiskustumėte itin švariai
Paprasta naudoti
1 lygio baterijos ir kelioninio užrakto indikatoriai
40 min. skutimosi be laido
1 val. įkrovimo laikas
Barzdaskutę galima plauti tekančiu vandeniu
2 metų garantija, visame pasaulyje tinkama naudoti įtampa ir keičiami peiliukai
Optimaliai išnaudokite savo barzdaskutę
Nepriekaištingas ūsų ir žandenų apkirpimas uždedamu kirptuvu
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Ypatybės
„MultiPrecision“ peiliukų sistema

„SmartClick“ koreguojamasis kirptuvas

1 val. įkrovimo laikas

Skuskitės greitai ir švariai. „MultiPrecision“
peiliukų sistema pakelia ir nukerpa visus
plaukelius ir trumpus barzdaplaukius vos
keliais brūkštelėjimais.

Užﬁksuokite odą tausojantį tikslų kirptuvą ir
baikite koregavimą. Jis puikiai tinka ūsams
palyginti ir žandenoms patrumpinti.

Kaskart įkrovę skuskitės ilgiau su energiją
taupančiu, galingu ir ilgai veikiančiu ličio jonų
akumuliatoriumi. Greitas įkrovimas per 5
minutes suteikia galimybę nusiskuti vieną
kartą.

LED ekranas
5 krypčių „Flex“ galvutės

Atidaroma vienu palietimu

5 krypčių „Flex“ galvutės juda nepriklausomai
5 kryptimis ir nuolat liečia jūsų odą, todėl
greitai ir švariai nuskusite net kaklo ir žandenų
liniją.

Intuityviajame ekrane pateikiama susijusi
informacija, leidžianti pasiekti nepriekaištingų
skutimosi rezultatų: – 1 lygių baterijos
indikatorius – Valymo indikatorius – Baterijos
išsikrovimo indikatorius – Galvutės keitimo
indikatorius – Kelioninio užrakto indikatorius

Tiesiog atidarykite galvutes ir gerai
išskalaukite po tekančiu vandeniu.

„Super Lift & Cut“ technologija
40 min. skutimosi be laido

Nusiskuskite dar švariau su „Super Lift & Cut“
technologija. Pirmasis peiliukas pakelia
kiekvieną plauką, o antrasis peiliukas patogiai
nupjauna jį žemiau odos lygio, todėl
nuskutama itin švariai.

40+ min. skutimosi be laido – tai maždaug 13
skutimusi vienu įkrovimu. Arba skuskitės
prietaisą įjungę į tinklą.

„Philips Green“ logotipas
„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti
išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.
Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant
aplinką vienoje arba keliose „Philips“
ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos
vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,
svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo
veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Speciﬁkacijos
Skutimo efektyvumas
Skutimo sistema: „MultiPrecision“ peiliukų
sistema, „Super Lift & Cut“ technologija
Kontūrus atkartojančios: 5 krypčių „Flex“
galvutės
Priedai
SmartClick: Koreguojantis peiliukas
Priežiūra: Apsauginis gaubtelis
Lengva naudoti
Ekranas: 1 lygio baterijos indikatorius,
Išsikraunančios baterijos indikatorius, Įkrovimo
indikatorius, Valymo indikatorius, Skutimo

galvučių keitimo indikatorius, Kelioninio
užrakto indikatorius
Valymas: Visiškai plaunamas
Naudojimas: Veikimas su ir be laido

Įkrovimas: Visiškai įkraunama per 1 valandą,
Greitas 5 min. įkrovimas 1 skutimui
Maksimalus energijos naudojimas: 9 W
Budėjimo galia: 0,1 W

Konstrukcija
Rankenėlė: Patogi ir ergonomiška rankena
Spalva: Anglies pilkumo – Balta su raštu

Techninė priežiūra
2 metų garantija
Keičiama galvutė: SH50 keičiamas kas 2
metus

Maitinimas
Automatinis įtampos reguliavimas: 100–240
V
Baterijos tipas: Ličio jonų
Veikimo laikas: 40 min. / 13 skutimų
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