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Гладко, бързо бръснене
10% повече мощност*

Самобръсначката Серия 5000 ускорява сутрешната ви подготовка с бърза система ножчета

MultiPrecision и изцяло миещи се глави.

Комфортно бръснене

Бръснете бързо зоните с по-гъста брада с 10% повече мощност

Комфортно и гладко бръснене

Ножчетата повдигат и отрязват дългите и късите косъмчета за бързо бръснене

Главите се движат в 5 направления за бързо и гладко бръснене

Повдига косъмчетата за гладко и комфортно бръснене

Лесна употреба

Самобръсначката може да се изплаква с течаща вода

Индикатори за 3 степени на батерията и заключване при пътуване

45 минути безкабелно бръснене

1 час време за зареждане

2 години гаранция, работи с напреженията в цял свят и има сменяеми ножчета

Получете максимума от самобръсначката си

Приставка тример за идеално оформяне на мустаци и бакенбарди
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Акценти

Турбо режим

Бръснете дори по-бързо през гъстите части на

брадата си с 10% допълнително усилване на

мощността, което получавате, като активирате

режима "Турбо".

Система ножчета MultiPrecision

Получете бързо и гладко бръснене. Нашата система

ножчета MultiPrecision повдигат и отрязват всички

косми и останалите наболи косъмчета – само с

няколко движения.

Подвижни глави в 5 посоки

Подвижните глави в 5 посоки с независими движения

в 5 направления осигуряват плътен контакт с кожата

за бързо и гладко бръснене дори по врата и линията

на челюстта.

Отваряне с едно докосване

Просто отворете главите и измийте старателно под

чешмата.

LED дисплей

Интуитивният дисплей показва подходяща

информация, като ви позволява да получите най-

добрата ефективност от самобръсначката си: -

Индикатор за батерия с 3 нива - Индикатор за

почистване - Индикатор за изтощена батерия -

Индикатор за смяна на глава - Индикатор за

заключване при пътуване

45 минути безкабелно бръснене

Ще имате над 45 минути време за работа – това са

около 15 бръснения – с едночасово зареждане. Или

можете да изберете да се бръснете с включено в ел.

мрежата устройство.

1 час време за зареждане

Бръснете се по-дълго с всяко зареждане

благодарение на мощната ни, енергоспестяваща,

дълготрайна литиево-йонна батерия. Заредете

набързо за 5 минути и ще имате достатъчен заряд за

едно бръснене.

Прецизен тример SmartClick

Поставете нашия щадящ кожата прецизен тример,

за да завършите външния си вид. Той е идеален за

поддържане на мустаците ви и за подрязване на

бакенбарди.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Работни показатели при бръснене

Турбо режим: Бръснене с допълнителни 10%

мощност

Система за бръснене: Система ножчета

MultiPrecision, Функция Super Lift & Cut

Следване на контура на лицето: Подвижни глави в 5

посоки

Аксесоари

SmartClick: Прецизен тример

Поддръжка: Предпазна капачка

Лесна употреба

Дисплей: 3-степенен индикатор за батерията,

Индикатор за изтощена батерия, Индикатор за

зареждане, Индикатор за почистване, Индикатор за

смяна на бръснещите глави, Индикатор за заключване

при пътуване

Почистване:

Може да се мие изцяло

Работен режим: Използване с кабел и без кабел

Дизайн

Дръжка: Ергономичен захват и управление

Цвят: Сребриста супернова – сребриста супернова

Захранване

Автоматичен избор на напрежение: 100 – 240 V

Тип батерия: Литиево-йонна

Време на работа: 45 мин / 15 бръснения

Зареждане: 1-часово пълно зареждане, Бързо

зареждане – 5 минути за 1 бръснене

Максимална консумация на енергия:

9 W

Мощност в режим на готовност: 0,1 W

Сервиз

2 години гаранция

Сменяема глава: Подменяйте на всеки 2 години с

SH50

* 10% повече мощност – в сравнение с работата без режим "Турбо"
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