
 

Aparat de bărbierit
electric umed şi uscat

Shaver series 5000

 
Sistem de lame ComfortCut

Capete flexibile în 5 direcţii

Aparat de tuns de precizie
SmartClick

 

S5250/06

Bărbierit protector, umed sau uscat
Protejează de 10 ori mai bine decât o lamă obişnuită*

Aparatul de bărbierit seria 5000 face mai rapidă rutina de dimineaţă graţie

sistemului de lame ComfortCut şi capetelor complet lavabile.

Rezultat final confortabil şi eficient

Profil rotunjit al capetelor conceput pentru a proteja pielea

Obţine un bărbierit uscat confortabil sau umed răcoritor cu Aquatec

Marginile rotunjite se deplasează lin pe piele pentru un bărbierit sigur

Capetele flexează în 5 direcţii pentru un bărbierit rapid şi precis

Uşor de utilizat

40 de minute de bărbierit fără fir

1 oră timp încărcare

Baterie cu 1 nivel şi indicatoare de blocare pentru transport

2 ani de garanţie, tensiune universală şi lame care se pot înlocui

Profită la maximum de aparatul tău de bărbierit

Aparat tundere cu ataşare rapidă pentru tunderea perfectă a mustaţei şi a perciunilor
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Repere

Sistem de protecţie a pielii

Bărbierire precisă fără zgârieturi şi tăieturi.

Sistemul nostru de lame ComfortCut cu profil

de cap rotunjit alunecă lin, protejând în acelaşi

timp pielea.

Sistem de lame ComfortCut

Obţine un bărbierit confortabil, uscat sau umed.

Lamele noastre ComfortCut cu capete rotunjite

alunecă uşor pe piele, protejând-o în acelaşi

timp de ciupituri şi tăieturi.

Aquatec umed şi uscat

Alege cum preferi să te bărbiereşti. Cu

etanşarea Aquatec umed şi uscat, poţi alege

un bărbierit rapid dar comod. Sau poţi alege

bărbieritul umed - cu gel sau spumă - chiar şi

în duş.

Capete flexibile în 5 direcţii

Capetele flexibile în 5 direcţii cu 5 mişcări

independente asigură un contact apropiat cu

pielea, pentru un bărbierit rapid şi precis chiar

şi pe gât şi pe maxilar.

40 de minute de bărbierit fără fir

Vei avea peste 40 minute de utilizare –

aproximativ 13 bărbieriri – după o încărcare de

o oră. Acest aparat de bărbierit funcţionează

numai în modul cu fir.

1 oră timp încărcare

Bărbiereşte-te pentru mai mult timp cu fiecare

încărcare, datorită bateriei noastre puternice şi

eficiente cu ioni de litiu, care durează mult

timp. Efectuează o încărcare rapidă de 5

minute şi vei avea suficientă energie pentru un

bărbierit.

Aparat de tuns de precizie SmartClick

Fixează aparatul de tuns de precizie delicat cu

pielea pentru a-ţi finisa aspectul. Acesta este

ideal pentru menţinerea mustăţii şi pentru

aranjarea perciunilor.

Afişaj cu LED-uri

Afişajul intuitiv îți oferă informaţiile relevante,

ceea ce îți permite să obţii cele mai bune

performanţe de la aparatul tău de bărbierit: -

Indicator pentru baterie cu 1 nivel - Indicator

pentru curăţare - Indicator pentru baterie

descărcată - Indicator pentru înlocuirea

capetelor de bărbierit - Indicator de blocare

pentru transport

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile,

consumul de energie şi emisiile de CO2. Cum?

Acestea oferă o îmbunătăţire semnificativă a

mediului în unul sau mai multe domenii de

interes Philips Green – eficienţă energetică,

ambalare, substanţe periculoase, greutate,

reciclare şi casare şi fiabilitate pe viaţă.
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Specificaţii

Performanţe în bărbierire

Sistem de bărbierire: Sistem de lame

ComfortCut

Urmărirea conturului: Capete flexibile în 5

direcţii

SkinComfort: Sistem de protecţie a pielii,

AquaTec umed şi uscat

Accesorii

SmartClick: Aparat de tuns de precizie

Întreţinere: Capac de protecţie

Alimentare

Tip de baterie: Litiu-ion

Durată de funcţionare: 40 min/13 bărbieriri

Încărcare: Încărcare completă în 1 oră,

Încărcare rapidă timp de 5 minute pentru 1

bărbierire

Tensiune automată: 100-240 V

Consum max. de energie: 9 W

Energie în stand-by: 0,1 W

Uşor de utilizat

Afişaj: Indicator de baterie cu 1 nivel, Indicator

pentru baterie descărcată, Indicator încărcare,

Indicator pentru curăţare, Indicator luminos

pentru înlocuirea capetelor de bărbierit,

Indicator de blocare pentru transport

Curăţare: Complet lavabil

Funcţionare: Deconectează înainte de utilizare

Design

Mâner: Mâner şi manevrare ergonomică

Culoare: Albastru închis regal – cărbune

Service

2 ani garanţie

Cap înlocuibil: Înlocuieşte la fiecare 2 ani cu

SH50

* Protejează de 10 ori mai bine faţă de o lamă obişnuită -

test efectuat în Germania, 2015, după o aclimatizare de

21 de zile
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