
 

Máquina de barbear
elétrica a seco

Shaver series 5000

 
Sistema de lâminas
MultiPrecision

Cabeças flexíveis em 5 direções

Aparador de precisão
SmartClick

 

S5110/06

Barbear rente, rápido
A Shaver Series 5000 confere velocidade à sua rotina matinal com um rápido

sistema de lâminas MultiPrecision e cabeças totalmente laváveis.

Um resultado final confortável e rente

Lâminas que se elevam e cortam pêlos compridos e curtos para um barbear rápido

Cabeças que flectem em 5 direcções para um barbear rápido e rente

Levanta os pêlos para cortar rente de forma confortável

Fácil de utilizar

Indicador da bateria de 1 nível e do bloqueio de viagem

40 minutos de barbear sem cabo

1 hora de carregamento

A máquina de barbear pode ser enxaguada em água corrente

Garantia de 2 anos, voltagem mundial e lâminas substituíveis

Aproveite ao máximo a sua máquina de barbear

Aparador de encaixe para bigode perfeito e patilhas aparadas
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Destaques

Sistema de lâminas MultiPrecision

Obtenha um barbear rápido e rente. O nosso

sistema de lâminas MultiPrecision levanta e

corta todos os pêlos compridos e curtos - tudo

em apenas algumas passagens.

Cabeças flexíveis em 5 direções

Cabeças flexíveis em 5 direcções com 5

movimentos independentes que asseguram

um bom contacto com a pele para um barbear

rápido e rente, mesmo no pescoço e no

maxilar.

Tecnologia Super Lift & Cut

Consiga um barbear mais rente com a lâmina

dupla Super Lift & Cut. A primeira lâmina

levanta cada pêlo, enquanto a segunda

lâmina corta confortavelmente abaixo do nível

da pele, para resultados verdadeiramente

macios.

Aparador de precisão SmartClick

Encaixe o nosso aparador de precisão suave

para a pele para completar o seu estilo. É ideal

para manter o bigode e aparar as patilhas.

Visor LED

O visor intuitivo apresenta informações

relevantes, permitindo-lhe obter o melhor

desempenho da sua máquina: - indicador de

bateria de 1 nível - indicador de limpeza -

indicador de bateria fraca - indicador de

substituição de cabeças - indicador de

bloqueio de viagem

40 minutos de barbear sem cabo

Terá mais de 40 minutos de autonomia, ou

seja, cerca de 13 sessões de barbear, com

apenas um carregamento de uma hora. Ou

opte por se barbear com o equipamento ligado

à tomada.

1 hora de carregamento

Barbeie-se durante mais tempo com cada

carregamento, graças à nossa potente bateria

de iões de lítio duradoura e com eficiência

energética. Efectue uma carga rápida de

5 minutos e terá energia suficiente para uma

sessão de barbear.

Abertura de um só toque

Basta abrir a cabeça e enxaguá-la

abundantemente em água corrente.

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips -

eficiência energética, embalagem, substâncias

perigosas, peso, reciclagem e eliminação e

fiabilidade da vida útil.
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Especificações

Desempenho do barbear

Sistema de barbear: Sistema de lâminas

MultiPrecision, Tecnologia Super Lift & Cut

Seguimento de contornos: Cabeças flexíveis

em 5 direções

Acessórios

SmartClick: Aparador de precisão

Manutenção: Tampa de protecção

Fácil de utilizar

Visor: Indicador de bateria de 1 nível, Indicador

de bateria fraca, Indicador de carga, Indicador

de limpeza, Indicador de substituição de

cabeças de corte, Indicador de fecho de

viagem

Limpeza: Lavável

Operação: Utilização com cabo e sem cabo

Design

Pega: Pega e manuseamento ergonómicos

Cor: Cinzento carvão - Branco puro

Potência

Voltagem automática: 100-240 V

Tipo de pilhas: Iões de lítio

Autonomia: 40 min./13 sessões de barbear

Carregamento: Carga completa em 1 hora,

Carga rápida de 5 min. para 1 sessão de

barbear

Consumo máximo de energia: 9 W

Consumo em modo de espera: 0,1 W

Assistência

2 anos de garantia

Cabeça de substituição: Substituir a cada

2 anos por SH50
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