
 

Pánský elektrický holicí
strojek Wet & Dry

Shaver series 5000

 
Systém břitů MultiPrecision

Hlavy Flex s otáčením v pěti
směrech

Přesný zastřihovač SmartClick

 

S5530/06

Čisté, hladké a rychlé oholení
Chrání 10x lépe než běžná žiletka*

Holicí strojek řady 5000 dodá vaší každodenní rutině rychlost díky systému břitů

MultiPrecision a plně omyvatelným hlavám.

Pohodlí a hladké oholení
Zakulacená hlava hladce klouže a chrání vaši pokožku

Systém Aquatec zajistí pohodlné suché nebo osvěžující mokré oholení

Břity se zdvihnou a rychle oholí dlouhé i krátké chloupky

Hlavy se otáčejí v 5 směrech pro rychlé a hladké oholení

Pohodlné oholení
Rychlé oholení hustých částí vousů s výkonem vyšším o 20 %

Snadné použití
50 minut bezdrátového holení

Doba nabíjení: 1 hodina

3úrovňový ukazatel nabití baterie a ukazatel cestovního zámku

Holicí strojek lze opláchnout pod tekoucí vodou

3letá záruka, univerzální napětí a vyměnitelné břity

Využijte svůj holicí strojek naplno
Zastřihovací nástavec pro dokonalé vytvarování kníru a kotlet
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Přednosti
Systém ochrany pokožky

Oholte se do hladka bez škrábanců nebo

říznutí. Systém přesných břitů MultiPrecision se

zaobleným profilem hlavy hladce klouže po

tváři a chrání vaši pokožku.

Systém Aquatec pro mokré a suché holení

Vyberte si způsob holení. S těsněním Aquatec

Wet & Dry si můžete vybrat rychlé, ale přesto

pohodlné suché holení. Nebo se můžete holit

za mokra – s použitím gelu nebo pěny – i ve

sprše.

Režim Turbo+

Holte husté části vousů ještě rychleji díky 20%

nárůstu výkonu po aktivaci režimu Turbo+.

Systém břitů MultiPrecision

Oholte se rychle a hladce. Náš systém břitů

MultiPrecision nadzdvihává a holí všechny

vousy i zbývající strniště – pouhými několika

tahy.

Hlavy Flex s otáčením v pěti směrech

5směrné ohebné hlavy, které se nezávisle

pohybují v 5 směrech, zajišťují hladké holení

těsně u pokožky, takže se rychle oholíte i na

krku a na čelisti.

Otevření jediným dotykem

Stačí vysunout holicí hlavu a můžete ji

důkladně opláchnout pod tekoucí vodou.

Displej LED

Intuitivní displej zobrazuje relevantní

informace, díky kterým zajistíte optimální

provoz strojku: – 3stupňový indikátor nabití

baterie – indikátor čištění – indikátor vybití

baterie – indikátor pro výměnu hlav – indikátor

cestovního zámku

50 minut bezdrátového holení

Přes 50 minut provozu – to je asi 17 oholení –

po jedné hodině nabíjení. Strojek funguje

pouze v bezdrátovém režimu.

Ocenění iF DESIGN AWARD 2016
Holicí strojek řady 5000Ocenění iF DESIGN

AWARD 2016

Zelené logo společnosti Philips
Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.

Ocenění Red Dot Award 2016: vítěz
Holicí strojek řady 5000Ocenění Red Dot

Award 2016: vítěz
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Specifikace
Holicí výkon
Holicí systém: Systém břitů MultiPrecision,

Funkce Super Lift & Cut

Kopírování obrysů tváře: Hlavy Flex s

otáčením v pěti směrech

SkinComfort: Systém SkinProtection, Systém

Aquatec pro mokré a suché holení

Režim Turbo+: O 20 % vyšší výkon při holení

Příslušenství
SmartClick: Přesný zastřihovač

Včetně zastřihovače nosních chloupků

Ochranný kryt

Spotřeba
Typ baterie: Lithium-iontový

Doba chodu: 50 minut

Nabíjení: Úplné nabití za 1 hodinu,

Rychlonabíjení: 5 minut

Automatická volba napětí: 100-240 V

Maximální spotřeba elektrické energie: 9 W

Pohotovostní napájení: 0,1 W

Snadné použití
Displej: Tříúrovňový ukazatel nabití baterie,

Indikátor vybití baterie, Indikátor nabíjení,

Indikátor čištění, Indikátor pro výměnu holicích

hlav, Indikátor cestovního zámku

Čištění: Plně omyvatelný

Provoz: Použití bez kabelu, Před použitím

odpojte od sítě

Suché a mokré používání: Mokré a suché

použití

Design
Rukojeť: Ergonomická rukojeť a snadná

manipulace

Barva: Ceres – Super Nova Silver

Servis
3letá záruka

Výměnná hlava: Každé 2 roky vyměňte za typ

SH50

* Chrání 10krát lépe než běžný břit – testováno

v Německu v roce 2015, po 21 dnech zvykání

* O 20 % vyšší výkon – proti používání s vypnutým

režimem Turbo+
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