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Gladko in hitro britje
10 % več moči*

SHAVER Series 5000 vnese hitrost v vašo jutranjo rutino s hitrim sistemom rezil

MultiPrecision in popolnoma pralnimi glavami.

Udobno britje

10% več moči za hitro britje gostih predelov brade

Udobno in gladko britje

Rezila dolge in kratke dlake dvignejo in obrijejo za hitro britje

Glave se premikajo v 5 smereh za hitro in gladko britje

Dvigne dlake za udobno in natančno britje

Enostavna uporaba

Brivnik lahko do čistega sperete pod tekočo vodo

3-stopenjski indikator baterije in potovalnega zaklepa

45 minut brezžičnega britja

1 ura polnjenja

2-letna garancija, napetost za uporabo po vsem svetu in zamenljiva rezila

Izkoristite vse možnosti brivnika

Pritrdljivi prirezovalnik za popolno prirezovanje brk in zalizcev
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Značilnosti

Način Turbo

Vklopite način Turbo za višjo hitrost in dodatno

energijo britja ter goste predele brade obrijte

še za 10 % hitreje.

Sistem rezil MultiPrecision

Obrijte se hitro in natančno. Naš sistem rezil

MultiPrecision zajame in odreže vse dlake ter

preostalo strnišče – vse v nekaj potezah.

5-smerne prilagodljive glave

Gibanje glave brivnika v 5 različnih smereh

zagotavlja stik z obrazom tik ob koži ter

natančno britje po vratu in čeljustih.

Odpiranje z enim dotikom

Glave enostavno odprite in sperite pod tekočo

vodo.

Zaslon LED

Intuitivni zaslon prikazuje pomembne

informacije za optimalno delovanje vašega

brivnika: - 3-stopenjski indikator baterije -

indikator čiščenja - indikator iztrošenosti

baterije - indikator zamenjave glave - indikator

potovalnega zaklepa

45 minut brezžičnega britja

Zagotovljenih imate 45+ minut delovanja, kar

ustreza za približno 15-kratno britje za samo

eno uro polnjenja. Lahko pa izberete tudi britje

z aparatom, ki je priključen na napajanje.

1 ura polnjenja

Z zmogljivo in energijsko učinkovito litij-ionsko

baterijo se boste z vsakim polnjenjem lahko

brili dlje časa. Hitro 5-minutno polnjenje

zadostuje za eno britje.

Prirezovalnik SmartClick Precision

Za dokončno oblikovanje lahko na brivnik

priklopite koži prijazni natančni prirezovalnik.

Idealen je za oblikovanje vaših brkov in

prirezovanje zalizcev.

Tehnologija Super Lift&Cut

Britje z dvojnim rezilom Super Lift & Cut Action

tik ob koži. Prvo rezilo dvigne vsako dlako,

medtem ko jo drugo rezilo udobno odreže tik

ob koži, za izjemno gladek rezultat britja.

Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko

zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste

ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih Philipsovega

prizadevanja za varovanje okolja – energijska

učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,

recikliranje in odlaganje ter zanesljivost

celotno življenjsko dobo.
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Specifikacije

Učinkovito britje

Način Turbo: Brijte se z 10 % več moči

Sistem britja: Sistem rezil MultiPrecision,

Tehnologija Super Lift&Cut

Prilagajanje linijam: 5-smerne prilagodljive

glave

Dodatna oprema

SmartClick: Natančni prirezovalnik

Vzdrževanje: Zaščitni pokrov

Enostavna uporaba

Zaslon: Indikator stanja baterije z 3 ravnmi,

Indikator iztrošenosti baterije, Indikator

polnjenja, Indikator čiščenja, Indikator

menjave brivnih glav, Indikator potovalnega

zaklepa

Čiščenje: Popolnoma pralno

Delovanje: Žična in brezžična uporaba

Zasnova

Ročaj: Ergonomski ročaj in uporaba

Barva: Zvezdno srebrna – zvezdno srebrna

Napajanje

Samodejna napetost: 100–240 V

Tip baterije: Litij-ionska

Čas delovanja: 45 minut/15 britij

Polnjenje: Povsem napolnjeno po 1 uri, 5

minutno hitro polnjenje za 1 britje

Največja poraba moči: 9 W

Moč v stanju pripravljenosti: 0,1 W

Servis

Dveletna garancija

Nadomestna glava: Zamenjajte vsaki 2 leti s

SH50

* 10 % več energije, če uporabljate način Turbo
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