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Tarkka ja nopea parranajo
10 % enemmän tehoa*

Jos etsit perinteiseen kuiva-ajoon sopivaa huippuluokan parranajokonetta, valitse

koneesi Philipsin, johtavan sähköparranajokonemerkin, Series 5000 ‑sarjasta.

Sarja on suunniteltu heille, jotka arvostavat luotettavaa suorituskykyä ja haluavat

hoitaa aamurutiininsa helposti ja nopeasti. Sarjan parranajokoneissa on

turbotoiminto, joka leikkaa jopa 20 prosenttia nopeammin ja ajaa tehokkaasti

paksunkin parran. Philips Series 5000 ‑parranajokoneet tarkkaan ja nopeaan

parranajoon

Miellyttävä parranajo

Turbotoiminto erityisen paksulle parralle

Miellyttävä ja tarkka lopputulos

Ajaa tehokkaasti sekä lyhyet että pitkät partakarvat

Kasvojen muotoja myötäilevä ajopää liikkuu viiteen eri suuntaan

Terät nostavat partakarvat oikeaan asentoon tarkkaa ajoa varten

Helppokäyttöinen

45 minuuttia johdotonta ajoa

1 tunnin latausaika

3-tasoinen akun varauksen ja matkalukituksen ilmaisin

Parranajokoneen voi huuhdella juoksevalla vedellä

2 vuoden takuu, automaattinen jännitteenvalinta ja vaihdettavat terät

Ota kaikki irti parranajokoneestasi

Tarkkuustrimmeri viiksien ja pulisonkien siistimiseen
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Kohokohdat

Turbotoiminto erityisen paksulle parralle

Parranajokoneessa on turbotoiminto, joka

leikkaa jopa 10 prosenttia nopeammin ja ajaa

tehokkaasti myös paksun tai tiheän parran.

Ajaa tehokkaasti sekä lyhyet että pitkät

partakarvat

MultiPrecision-teräjärjestelmä leikkaa

tehokkaasti sekä pitkät että lyhyet partakarvat.

Pienet reiät ajopään pinnalla leikkaavat

lyhyenkin sängen niin, että terä ei koske ihoa

– vain parilla vedolla.

Kasvojen muotoja myötäilevä ajopää liikkuu

viiteen eri suuntaan

Series 5000 ‑parranajokoneiden taipuisa

DynamicFlex-ajopää liikkuu viiteen suuntaan

ja myötäilee kasvojen muotoja pitkin

leukalinjaa ja kaulaa. Sen ansiosta parranajo

sujuu entistä tehokkaammin.

Terät nostavat partakarvat oikeaan asentoon

tarkkaa ajoa varten

Super Lift & Cut Action ‑kaksoisterä ajaa parran

tarkemmin. Ensimmäinen terä nostaa

partakarvan ja toinen leikkaa sen tarkasti ihon

pinnassa.

Tarkkuustrimmeri viiksien ja pulisonkien

siistimiseen

Kun haluat viimeistellä tyylisi, vaihda ajopää

ihoystävälliseen tarkkuustrimmeriimme. Se

sopii täydellisesti viiksien ja pulisonkien

siistimiseen.

LED-näyttö

Intuitiivisessa näytössä näkyvät tarvittavat

tiedot, jotta saat parranajokoneestasi irti

parhaan suorituskyvyn: – 3 tason akkuilmaisin

– Puhdistustarpeen ilmaisin – Lataus vähissä

-ilmaisin – Ajopään vaihtotarpeen ilmaisin –

Matkalukituksen ilmaisin

45 minuuttia johdotonta ajoa

Sinulla on 45+ minuuttia käyttöaikaa – joka

riittää noin 15 ajokerraksi – yhden tunnin

latauksella. Halutessasi voit myös käyttää

laitetta, kun se on liitetty pistorasiaan.

1 tunnin latausaika

Aja pidempään jokaisella latauksella

tehokkaan ja energiaa säästävän pitkäikäisen

litiumioniakun ansiosta. Viiden minuutin

pikalataus antaa riittävästi virtaa yhteen ajoon.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Ajoteho

Ajojärjestelmä: MultiPrecision-teräjärjestelmä,

Super Lift & Cut -tekniikka

Myötäilee muotoja: 5-suuntaiset Flex-ajopäät

Turbo-tila: Aja parta 10 % entistä

tehokkaammin

Lisätarvikkeet

SmartClick: Tarkkuustrimmeri

Ylläpito: Suojus

Helppokäyttöinen

Näyttö: 3 tason akkuilmaisin, Lataus vähissä -

ilmaisin, Latauksen ilmaisin, Puhdistustarpeen

ilmaisin, Ajopäiden vaihtotarpeen ilmaisin,

Matkalukon ilmaisin

Puhdistaminen: Täysin pestävä

Toimi: Johdolliseen ja johdottomaan käyttöön

Muotoilu

Kahva: Ergonominen varsi ja kahva

Väri: Siniharmaa-supernovanhopea

Virta

Automaattinen jännite: 100 - 240 V

Akkutyyppi: Litiumioni

Käyttöaika: 45 min / 15 ajokertaa

Lataaminen: Latautuu täyteen tunnissa, 5

minuutin pikalataus yhtä parranajoa varten,

ladattava

Enimmäisvirrankulutus: 9 W

Valmiustilan virta: 0,1 W

Huolto

2 vuoden takuu

Vaihtoterä: Vaihda kahden vuoden välein

SH50:een

* Turbo-tilalla 10 % lisätehoa
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