
 

Pánsky elektrický holiaci
strojček Wet & Dry

Shaver series 5000

 
Systém čepelí MultiPrecision

45 min bezšn. použitia/1 hod.
nabíjania

Presný zastrihávač SmartClick

 

S5400/06

Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri
holení

Chráni až 10-krát lepšie ako bežná žiletka

Holiaci strojček AquaTouch chráni vašu pokožku a vy si môžete vychutnať

osviežujúce oholenie. Náš systém čepelí MultiPrecision s hlavami so zaobleným

profilom sa jemne kĺže po tvári a je navrhnutý tak, aby chránil vašu pokožku.

Príjemný a hladký výsledok
Hlava so zaobleným profilom jemne kĺže po pokožke

Pohodlné, suché alebo osviežujúce mokré oholenie so systémom Aquatec

Čepele zdvihnú a rýchlo oholia dlhé a krátke chĺpky

Hlavy sa otáčajú v 5 smeroch pre rýchle a hladké oholenie

Zdvíha chĺpky pre hladšie oholenie

Jednoduché používanie
45 min. holenia bez pripojenia do siete

Čas nabíjania: 1 hodina

1-úrovňové indikátory batérie a cestovnej zámky

2-ročná záruka, celosvetové napájacie napätie, vymeniteľné čepele

Využite svoj holiaci strojček naplno
Zastrihávací nástavec na dokonalé tvarovanie fúzov a bokombrád
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Hlavné prvky
Systém ochrany pokožky

Hladké oholenie bez poškriabania a porezania.

Systém čepelí MultiPrecision s hlavou so

zaobleným profilom sa jemne kĺže po tvári,

pričom chráni vašu pokožku.

Systém Aquatec na holenie namokro aj
nasucho

Vyberte si vami preferovaný spôsob holenia.

Vďaka systému AquaTec Wet & Dry si môžete

vybrať rýchle, ale pohodlné holenie nasucho.

Alebo sa môžete holiť namokro – s gélom či

penou – ba dokonca aj pod sprchou.

Systém čepelí MultiPrecision

Získajte rýchle a hladké oholenie. Náš systém

čepelí MultiPrecision nadvihne a oholí všetky

chĺpky a zostávajúce strnisko a to všetko len

niekoľkými ťahmi.

Hlavy Flex s otáčaním v piatich smeroch

Hlavy Flex s otáčaním do 5 smerov

s 5 nezávislými pohybmi zaisťujú blízky

kontakt s pokožkou pre rýchle a hladké

oholenie aj v oblasti krku a čeľuste.

Presný zastrihávač SmartClick

Nasaďte na strojček nástavec na presné

zastrihávanie, ktorý je šetrný k pokožke,

a dokončite úpravu svojho vzhľadu. Je ideálny

na udržiavanie fúzov a zastrihávanie

bokombrád.

45 min. holenia bez pripojenia do siete

K dispozícii máte viac ako 45 minút prevádzky,

čo je približne 15 oholení na jedno

osemhodinové nabitie. Tento holiaci strojček

funguje len v bezšnúrovom režime.

Čas nabíjania: 1 hodina

Dlhšia výdrž počas holenia s každým nabitím

vďaka výkonnej, energeticky úspornej lítium-

iónovej batérii s dlhou výdržou. Po rýchlom 5-

minútovom nabíjaní budete mať dostatok

energie na jedno oholenie.

LED displej

Intuitívny displej zobrazuje príslušné

informácie a umožňuje vám naplno využiť

špičkový výkon vášho holiaceho strojčeka: – 1-

úrovňový indikátor batérie – Indikátor čistenia

– Indikátor slabej batérie – Indikátor

nahradenia hlavice – Indikátor cestovnej

zámky

Logo Philips Green
Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje
Výkon pri holení
Holiaci systém: Systém čepelí MultiPrecision,

Funkcia Super Lift&Cut Action

Sledovanie kontúr: Hlavy Flex s otáčaním v

piatich smeroch

SkinComfort: Systém AquaTec namokro aj

nasucho, Systém SkinProtection

Príslušenstvo
SmartClick: Presný zastrihávač

Údržba: Ochranný kryt

Vrátane zastrihávača chĺpkov v nose

Ochranný kryt

Jednoduché použitie
Displej: 1-úrovňový indikátor batérie, Indikátor

slabej batérie, Indikátor nabíjania, Indikátor

čistenia, Indikátory výmeny holiacich hláv,

Indikátor cestovného zámku

Čistenie: Plne umývateľný

Prevádzka: Pred použitím zariadenie odpojte

zo siete

Holenie za mokra aj za sucha: Na suché aj

mokré použitie

Dizajn
Telo: Ergonomické uchopenie a používanie

Farba: Uhľová sivá – morská zelenomodrá –

strieborná supernova

Príkon
Automatická voľba napätia: 100 - 240 V

Typ batérie: Lítium-iónová

Prevádzková doba: 45 min/15 oholení

Nabíjanie: Úplné nabitie za 1 hodinu, Rýchle

5-minútové nabíjanie

Max. spotreba energie: 9 W

Spotreba v pohotovostnom režime: 0,1 W

Servis
Dvojročná záruka

Náhradná hlava: Vymieňajte každé 2 roky za

SH50

* Chráni 10-krát lepšie oproti štandardnej čepeli – test

bol vykonaný v Nemecku v roku 2015, po 21-dennej

aklimatizácii
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