
 

Rakapparat för våt-
och torrakning

Shaver series 5000

 
ComfortTech-rakblad

360° konturhuvuden

Avancerat teckenfönster

SmartClick-precisionstrimmer

 

S5466/18 Enkel och behaglig rakning
och rengöring

Philips rakapparat i 5000-serien gör din morgonrutin behaglig. Rakapparaten är

intuitiv att använda tack vare det helt flexibla huvudet och dess ergonomiska

grepp. Öppna med en tryckning för enkel rengöring på några sekunder.

Ett rent och behagligt resultat
Effektiv slät rakning med optimal hudkomfort

Bibehåller kontakten med huden för en behaglig och slät rakning

Ergonomiskt grepp med halkfritt gummi

Få ut mesta möjliga av din rakapparat
LED-skärm med ikoner för att använda rakapparaten intuitivt

För en smidig rakning
Trimmer med klickfäste för mustasch och polisonger

Välj en smidig torrakning eller en uppfriskande våtrakning

Öppna med en tryckning för enkel rengöring

Upp till 50 minuters sladdlös rakning när batteriet är fulladdat

Fulladdad på en timme
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Funktioner
ComfortTech-rakblad

Självslipande blad ger en effektiv slät rakning

med optimal komfort. De böjda bladskydden

skyddar huden från rakbladen, som försiktigt

klipper håret precis ovanför huden

360° konturhuvuden

Helt flexibla rakhuvuden som kan vridas 360°

för att följa ansiktets konturer. Få optimal

hudkontakt för en noggrann och hudvänlig

rakning.

SmartClick-precisionstrimmer

Sätt på våra hudvänliga precisionstrimmer för

att lägga sista handen vid ditt utseende. Den

är perfekt för att trimma mustaschen och

polisongerna.

Enkelt grepp

Rakapparaten har ett ergonomiskt grepp så att

varje rörelse känns naturlig. Det nya

ergonomiska handtaget med halkfritt gummi

gör det enkelt att raka sig även när du

använder apparaten i duschen.

Raka i vått och torrt

En rakapparaten för våt- och torrakning som

kan användas enligt dina önskemål. Du kan få

en smidig torrakning eller välja ditt

favoritlödder eller din favoritgel och få en

uppfriskande våtrakning.

Öppna med en tryckning

Rengör rakapparaten på ett enkelt sätt. Öppna

rakhuvudet med en enkel knapptryckning och

skölj med vatten.

50 minuters sladdlös rakning

Raka sladdlöst i upp till 50 minuter när

batteriet har laddats helt.

En timmes laddningstid

Ladda Philips-rakapparaten helt på bara 1

timme med det kraftfulla och energieffektiva

litiumjonbatteriet. Har du bråttom? Anslut

rakapparaten i 5 minuter och få tillräckligt med

ström för en hel rakning.

Avancerat teckenfönster

På den intuitiva displayen visas relevant

information som gör det möjligt för dig att få ut

maximal prestanda av din rakapparat: -

Batteriindikator med tre nivåer - Indikator för

rengöring - Indikator för låg batterinivå -

Indikator för byte av rakhuvud - Indikator för

reslås
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Specifikationer
Tillbehör
Precisionstrimmer

Mjukt fodral

Lättanvänd
Rengöring: Tvättbar, Öppna med en tryckning

Teckenfönster: Batterinivåindikator, LED-

skärm, Reslås

Våt och torr: Våt och torr användning

Effekt
Laddning: 5 minuters snabbladdning, 1 timme

för full laddning

Automatisk spänning: 100–240 V

Batterityp: Litiumjon

Max. strömförbrukning: 9 W

Driftstid: 50 minuter

Standbyeffekt: 0,04 W

Service
2 års garanti

Extra rakhuvud SH30: Byt vartannat år med

SH30

Design
Handtag: Gummihandtag

Färg: Mörk kungsblå

Rakhuvuden: Vinklade

Rakningsresultat
Konturföljande: Flexibla 360-D-rakhuvuden

Raksystem: ComfortTech-rakblad
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