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Tarkkaan ja nopeaan parranajoon
Suojaa 10 kertaa enemmän tavalliseen terään verrattuna*

Shaver Series 5000 -parranajokone nopeuttaa aamutoimiasi, sillä siinä on nopea

MultiPrecision-teräjärjestelmä ja täysin pestävät ajopäät.

Miellyttävä ja tarkka lopputulos
Pyöristetty ajopää liukuu iholla pehmeästi ja suojaa ihoa

Aquatec-tiivistyksen ansiosta voit valita miellyttävän kuiva-ajon tai virkistävän

märkäajon

Terät nostavat ja leikkaavat sekä pitkät että lyhyet karvat. Tehokas lopputulos

nopeasti.

Nopea ja tarkka ajo 5-suuntaisilla Flex-ajopäillä

Miellyttävä parranajo
Aja tiheäkin parta 20 % tehokkaammin

Helppokäyttöinen
50 minuuttia johdotonta ajoa

1 tunnin latausaika

3-tasoinen akun varauksen ja matkalukituksen ilmaisin

Parranajokoneen voi huuhdella juoksevalla vedellä

2 vuoden takuu, automaattinen jännitteenvalinta ja vaihdettavat terät

Ota kaikki irti parranajokoneestasi
Helposti kiinnitettävä trimmeri viiksien ja pulisonkien siistimiseen
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Kohokohdat
Ihoystävällinen järjestelmä

Tarkat ajotulokset ilman naarmuja ja haavoja.

MultiPrecision-teräjärjestelmän pyöristetty

profiili liukuu pehmeästi iholla suojaten sitä

samalla.

Aquatec Wet & Dry

Aja partasi juuri niin kuin haluat. Aquatec Wet

& Dry -tiivistyksen ansiosta voit valita nopean

ja miellyttävän kuiva-ajon tai märkäajon

levittämällä geeliä tai vaahtoa – jopa

suihkussa.

Turbo+-tila

Aja tiheä parta entistä nopeammin Turbo+-

tilan 20 %:n lisäteholla.

MultiPrecision-teräjärjestelmä

Aja nopeasti ja tarkasti. MultiPrecision-

teräjärjestelmä nostaa ja leikkaa kaikenpituiset

karvat ja sängen – vain parilla vedolla.

5-suuntaiset Flex-ajopäät

5-suuntaiset Flex-ajopäät viidellä itsenäisellä

liikeradalla takaavat ihoa myötäilevän ajon.

Käsittelet tarkasti ja nopeasti leuan alueen ja

jopa niskan.

Avaus yhdellä painikkeella

Ajopäät on helppo avata ja huuhdella

juoksevalla vedellä.

LED-näyttö

Intuitiivisessa näytössä näkyvät tarvittavat

tiedot, jotta saat parranajokoneestasi irti

parhaan suorituskyvyn: – 3 tason akkuilmaisin

– Puhdistustarpeen ilmaisin – Lataus vähissä

-ilmaisin – Ajopään vaihtotarpeen ilmaisin –

Matkalukituksen ilmaisin

50 minuuttia johdotonta ajoa

Saat yli 50 minuuttia käyttöaikaa eli noin 17

ajokertaa yhden tunnin latauksella. Tämä

parranajokone toimii vain johdottomassa

tilassa.

iF DESIGN AWARD 2016
Shaver Series 5000iF DESIGN AWARD 2016

Philipsin vihreä logo
Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.

Red Dot -palkinnon voittaja 2016
Shaver Series 5000Red Dot -palkinnon

voittaja 2016
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Tekniset tiedot
Ajoteho
Ajojärjestelmä: MultiPrecision-teräjärjestelmä,

Super Lift & Cut -tekniikka

Myötäilee muotoja: 5-suuntaiset Flex-ajopäät

SkinComfort: SkinProtection-järjestelmä,

AquaTec Wet & Dry

Turbo+-tila: Aja parta 20 % entistä

tehokkaammin

Lisätarvikkeet
SmartClick: Tarkkuustrimmeri

Sisältää nenäkarvatrimmerin

Suojus

Virta
Akkutyyppi: Litiumioni

Käyttöaika: 50 minuuttia

Lataaminen: Latautuu täyteen tunnissa, 5

minuutin pikalataus

Automaattinen jännite: 100 - 240 V

Enimmäisvirrankulutus: 9 W

Valmiustilan virta: 0,1 W

Helppokäyttöinen
Näyttö: 3 tason akkuilmaisin, Lataus vähissä -

ilmaisin, Latauksen ilmaisin, Puhdistustarpeen

ilmaisin, Ajopäiden vaihtotarpeen ilmaisin,

Matkalukon ilmaisin

Puhdistaminen: Täysin pestävä

Toimi: Johdoton käyttö, Irrota pistoke

pistorasiasta ennen käyttöä

Wet & Dry: Kuivaan ja märkään käyttöön

Muotoilu
Kahva: Ergonominen varsi ja kahva

Väri: Ceres/supernovanhopea

Huolto
2 vuoden takuu

Vaihtoterä: Vaihda kahden vuoden välein

SH50:een

* Suojaa kymmenen kertaa paremmin kuin tavallinen terä

(testattu Saksassa 2015, sopeutumisjakso 21 päivää)

* Turbo+-tila tuo 20 % lisätehoa
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