
 

Golarka elektryczna
do golenia na sucho

Shaver series 5000

 
System ostrzy MultiPrecision

5-kierunkowe głowice Flex

Precyzyjny trymer SmartClick

System SmartClean

 

S5150/26
Series 5000. Dokładne golenie.

Oszczędność czasu.

Efekt: Gładka skóra w krótkim czasie.

Wygodne i dokładne golenie

Ostrza unoszą, a następnie ścinają długie i krótkie włosy, zapewniając szybkie

golenie

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

Unosi włosy, zapewniając komfortowe, dokładne golenie

Wygodne użytkowanie

50 minut bezprzewodowego golenia

Czas ładowania: 1 godz.

1-poziomowy wskaźnik baterii i wskaźnik blokady podróżnej

Golarkę można płukać pod bieżącą wodą

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

Wykorzystaj w pełni możliwości swojej golarki

Nakładany trymer umożliwia idealne przycinanie wąsów i bokobrodów

Golarka jak nowa dzięki systemowi SmartClean

Zestaw zawiera wkład zapewniający 3 miesiące wygodnego czyszczenia
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Zalety

System ostrzy MultiPrecision

Ciesz się szybkim i dokładnym goleniem.

Nasze system ostrzy MultiPrecision unosi i

przycina wszystkie włosy i pozostały zarost —

wystarczy kilka pociągnięć.

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.

Super Lift & Cut Action

Dokładniejsze golenie dzięki podwójnym

ostrzom systemu Super Lift & Cut Action.

Pierwsze ostrze unosi włoski, a drugie

delikatnie goli je tuż przy skórze, zapewniając

prawdziwą gładkość.

Precyzyjny trymer SmartClick

Nałóż przyjazny dla skóry precyzyjny trymer,

aby wykończyć stylizację. Nadaje się on

doskonale do pielęgnacji wąsów i przycinania

bokobrodów.

System SmartClean

Za dotknięciem przycisku system SmartClean

czyści, konserwuje i ładuje golarkę, aby

działała jak najlepiej.

Wyświetlacz LED

Intuicyjny wyświetlacz pokazuje ważne

informacje i pozwala w pełni wykorzystać

potencjał golarki: — 1-poziomowy wskaźnik

naładowania akumulatora — Wskaźnik

konieczności czyszczenia — Wskaźnik

niskiego poziomu naładowania akumulatora —

Wskaźnik wymiany głowic — Wskaźnik

blokady podróżnej

50 minut bezprzewodowego golenia

Otrzymasz ponad 50 minut czasu pracy — to

około 17 cykli golenia — po jednogodzinnym

ładowaniu. Możesz także wybrać golenie

podłączonym urządzeniem.

Czas ładowania: 1 godz.

Dłuższe golenie po każdym ładowaniu dzięki

wydajnemu, efektywnemu i trwałemu

akumulatorowi litowo-jonowemu. Szybkie

ładowanie przez 5 minut wystarczy na jeden

cykl golenia.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Efektywność golenia

System golenia: System ostrzy MultiPrecision,

Super Lift & Cut Action

Dopasowująca się do kształtu ciała: 5-

kierunkowe głowice Flex

Akcesoria

SmartClean: Czyszczenie, Ładowanie,

Smarowanie, Wkład czyszczący (w zestawie)

SmartClick: Precyzyjny trymer

Pokrowiec: Etui podróżne

Łatwość użytkowania

Wyświetlacz: 1-poziomowy wskaźnik

akumulatora, Wskaźnik niskiego poziomu

naładowania akumulatora, Wskaźnik

ładowania, Wskaźnik konieczności

czyszczenia, Wskaźnik wymiany głowic

golących, Wskaźnik blokady podróżnej

Czyszczenie: Możliwość mycia pod bieżącą

wodą

Działanie: Działanie sieciowe i akumulatorowe

Wykończenie

Uchwyt: Ergonomiczny uchwyt ułatwiający

trzymanie

Kolor: Królewski granatowy i grafitowy

Moc

Automatyczne napięcie: 100–240 V

Typ baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Czas pracy: 50 minut/17 cykli golenia

Ładowanie: Pełne ładowanie trwa 1 godzinę,

Szybkie, 5-minutowe ładowanie umożliwia

pojedyncze golenie, Akumulator (wielokrotne

ładowanie)

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
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