
 

Tørr elektrisk
barbermaskin

Shaver series 5000

 
MultiPrecision-bladsystem

Flex-hoder med fem retninger

P. trimmer og nesetrimmer

 

S5520/45 Tett, rask barbering
20% mer effekt*

Er du ute etter en klassisk tørrbarbering med maksimal ytelse bør du velge Serie

5000 fra Philips, det ledende varemerket innen elektriske barbermaskiner. Denne

serien er utviklet for deg som setter pris på ekstra høy ytelse og vil gjøre unna

morgenrutinene raskt og enkelt. Barbermaskinene har en turboinnstilling som øker

hastigheten med 20 % for å håndtere kraftigere skjeggstrå. Philips barbermaskiner

Serie 5000 gir en rask og tett barbering.

En behagelig barbering

Turboinnstilling for ekstra kraftig skjegg

Et komfortabelt og glatt sluttresultat

Effektiv både på lange og korte skjeggstrå

Barberhode som følger ansiktskonturene, beveger seg i 5 retninger

Skjærebladet løfter opp og kutter hårstrået under hudnivå

Lett å bruke

50 minutter med trådløs barbering

1 times ladetid

Batteriindikator med tre nivåer og transportlåsindikatorer

Barbermaskinen kan skylles under springen

2-års garanti, global spenning og utskiftbare blader

Få mest mulig ut av barbermaskinen

Presisjonstrimmer for bart og kinnskjegg

Nese- og ørehårtrimmer *
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Høydepunkter

Turboinnstilling for ekstra kraftig skjegg

Barbermaskinene har en turboinnstilling som

øker hastigheten med 20 % for å håndtere

kraftigere skjeggstrå eller områder med tett

skjeggvekst.

Effektiv både på lange og korte skjeggstrå

Bladsystemet MultiPrecision er effektivt på

både lange og korte skjeggstrå. Små hull i

overflaten av barberhodet fanger inn selv den

korteste stubben slik at skjeggstrået kuttes av

uten at barberbladene kommer i direkte kontakt

med huden, alt i et par bevegelser.

Barberhode som følger ansiktskonturene,

beveger seg i 5 retninger

Barberhodene i serie 5000, DynamicFlex, kan

bøyes og beveger seg i 5 forskjellige retninger

slik at de følger ansiktskonturene langs

kjevelinje og hals. Dette skaper en mer effektiv

barbering som fanger opp flere skjeggstrå på

første forsøk.

Skjærebladet løfter opp og kutter hårstrået

under hudnivå

Tettere barbering med det doble knivsystemet

Super Lift & Cut Action. Det første bladet løfter

skjeggstråene mens det andre kutter dem

under hudnivå slik at du får en ordentlig tett

barbering.

Presisjonstrimmer for bart og kinnskjegg

Sett på vår hudvennlige presisjonstrimmer for å

få en velpleid finish på utseendet. Den er

perfekt for å trimme barten eller kinnskjegget.

Nese- og ørehårtrimmer *

Trimmeren fjerner uønsket hårvekst i nese og

ører. ProtecTrim-teknikken og den spesielle

vinkelen på trimmerhodet gjør at du aldri

risikerer å klypes. Du får helt enkelt en kraftfull,

enkelt og behagelig trimming.

LED-display

Den intuitive skjermen viser relevant

informasjon slik at du kan få best mulig ytelse

ut av barbermaskinen: – batteriindikator med

tre nivåer – rengjøringsindikator – indikator for

lavt batterinivå – indikator for utskifting av

skjærehode – indikator for reiselås

50 minutter med trådløs barbering

Du får 50+ minutters driftstid – som tilsvarer ca.

17 barberinger – på én times lading. Eller du

kan koble enheten til strømnettet.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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Spesifikasjoner

Barberingsresultat

Barberingssystem: MultiPrecision-bladsystem,

Super Lift & Cut-funksjon

Følger konturene: Flex-hoder med fem

retninger

Turbo+-modus: Barber med 20% ekstra kraft

Tilbehør

SmartClick: Presisjonstrimmer, Nesetrimmer

Veske: Reiseetui

Enkel i bruk

Skjerm: Batteriindikator med 3 nivåer, Indikator

for lavt batterinivå, Ladeindikator,

Rengjøringsindikator, Indikator for utskifting av

skjærehoder, Indikator for reiselås

Rengjøring: Alt kan vaskes

Drift: Bruk med og uten ledning

Utforming

Håndtak: Ergonomisk grep og håndtering

Farge: Tansanite – svart metallic krom

Drift

Automatisk spenning: 100–240 V

Batteritype: Litium-ion

Driftstid: 50 min / 17 barberinger

Lading: Fulladet på 1 time, Hurtiglading i 5

minutter for én barbering, Oppladbar

Maks. strømforbruk: 9 W

Stand-by-strøm: 0,1 W

Service

To års garanti

Erstatningshode: Bytt annethvert år med SH50

* 20 % mer kraft – sammenlignet med Turbo+-modus

deaktivert
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