
 

Száraz elektromos
borotva

Shaver series 5000

 
MultiPrecision pengerendszer

5 irányba mozgó, rugalmas
fejek

Precíziós formázó és
orrszőrvágó

 

S5510/45

Alapos és gyors borotválkozás
20%-kal nagyobb teljesítmény*

A Shaver Series 5000 készülék gyors MultiPrecision pengerendszerének és

teljesen mosható fejének köszönhetően gyorsan végezhet a reggeli

borotválkozással.

Kényelmes borotválkozás

Borotválja le szakálla sűrű részeit a 20%-kal nagyobb teljesítmény segítségével

Kényelmes, alapos végeredmény

A pengék felemelik a hosszú és rövid szőrszálakat a gyors borotválkozásért

5 irányba mozgó fejek a gyors és alapos borotválkozáshoz

Megemeli a szőrszálakat, ezáltal a bőrhöz közel vágja le azokat

Egyszerű használat

Leöblítheti a borotvát a csap alatt

3 szintes akkumulátor- és utazózárjelzők

50 perc vezeték nélküli borotválkozás

1 óra töltési idő

2 év garancia, univerzális feszültségválasztás és cserélhető pengék

Hozza ki a legtöbbet a borotvájából

Rápattintható formázó a bajusz és a pajesz tökéletes formázásához

Az orr- és fülszőrzet gyors és biztonságos vágása
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Fénypontok

Turbo+ üzemmód

A Turbo+ üzemmód aktiválásával 20%-kal

növelhető a teljesítmény, így még gyorsabban

borotválhatja a szakálla sűrűbb részeit.

MultiPrecision pengerendszer

Borotválkozzon gyorsan és alaposan.

MultiPrecision pengerendszerünk felemel és

elvág minden szőrszálat és megmaradt

borostát – mindössze néhány húzással.

5 irányba mozgó, rugalmas fejek

Az 5 irányba mozgó, rugalmas fejek 5

egymástól független mozdulattal biztosítják a

bőrrel való szoros érintkezést, így még a nyak

és az állkapocs vonalánál is gyorsan, alaposan

tud borotválkozni.

Kioldás egyetlen érintéssel

Egyszerűen pattintsa le a fejet, és alaposan

öblítse el a csap alatt.

LED-kijelző

Az intuitív kijelzőn fontos információk láthatók,

így a lehető legjobb teljesítményt hozhatja ki a

borotvából: - 3 szintes akkumulátor-jelző -

Tisztításra emlékeztető jelzés - Akkumulátor

lemerülését jelző fény - Borotvafej-cserére

emlékeztető jelzés - Utazózárjelző

50 perc vezeték nélküli borotválkozás

Több mint 50 perces működési idő áll az Ön

rendelkezésére – ami nagyjából 17

borotválkozásnak felel meg – egyórás töltés

után. De dönthet úgy is, hogy a készüléket

hálózatba csatlakoztatva használja.

1 óra töltési idő

Borotválkozzon tovább minden egyes töltéssel,

mindezt a hatékony, energiatakarékos, hosszú

élettartamú lítium-ion akkumulátornak

köszönhetően. Végezzen gyorstöltést 5 percen

keresztül, és egy borotválkozás erejéig

elegendő lesz a töltöttség.

SmartClick precíziós vágókészülék

Pattintsa fel bőrbarát precíziós formázónkat

külseje tökéletessé tételéhez. Ideális a bajusz

és a barkó gondozására.

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips Green fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Borotválási teljesítmény

Turbo+ üzemmód: Borotválkozzon 20%-kal

nagyobb teljesítménnyel

Borotválkozási rendszer: MultiPrecision

pengerendszer, Super Lift&Cut Action

Kontúrkövetés: 5 irányba mozgó, rugalmas

fejek

Tartozékok

SmartClick: Precíziós formázó, Orrszőrnyíró

Védőtok: Utazótáska

Egyszerű használat

Kijelző: 3 szintes akkumulátor-jelző,

Akkumulátor lemerülését jelző fény,

Töltésjelző, Tisztításra emlékeztető jelzés,

Körkéscserére emlékeztető jelzés,

Utazózárjelző

Tisztítás: Teljesen lemosható

Üzemeltetés: Vezetékes és vezeték nélküli

használat

Formatervezés

Markolat: Ergonomikus fogás és markolat

Szín: Burgundi vörös - fekete metálfényű króm

Energiaellátás

Automatikus feszültségválasztás: 100–240 V

Akkumulátor típusa: Lítium-ion

Működési idő: 50 perc / 17 borotválkozás

Töltés: Teljes feltöltés 1 óra alatt, 5 perces

gyorstöltés 1 borotválkozáshoz

Maximális energiafelhasználás: 9 W

Készenléti mód: 0,1 W

Szerviz

2 év garancia

Cserélhető fej: Cserélje 2 évente SH50

tartozékkal

* 20%-kal nagyobb teljesítmény - a Turbo+ üzemmód

nélküli használathoz képest
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