Drėgno ir sauso skutimo
elektrinė barzdaskutė
Shaver series 5000
„MultiPrecision“ peiliukų
sistema
5 krypčių „Flex“ galvutės
„SmartClick“ koreguojamasis
kirptuvas

Dailiai ir švariai, greitas skutimasis
10 k. saugesnis skutimasis nei su įprastu peiliuku*
Naudodamiesi šiuo „Shaver Series 5000“ ryte nusiskusite greičiau, nes jame
įrengta greita „MultiPrecision“ peiliukų sistema su plaunamomis galvutėmis.
S5572/08

Malonus ir švarus skutimas
Suapvalintos galvutės saugo odą
Su „AquaTec“ patogiai skuskitės sausuoju arba gaivinančiu drėgnuoju būdu
Kad nusiskustumėte greitai, peiliukai pakelia, tuomet nuskuta ilgus ir trumpus
plaukelius
5 krypčių lanksčios galvutės greitam ir švariam skutimuisi
Patogus skutimasis
Nuskusite tankias barzdos vietas su 20 % didesne galia
Paprasta naudoti
50 min. skutimosi be laido
1 val. įkrovimo laikas
3 lygių baterijos ir kelioninio užrakto indikatoriai
Barzdaskutę galima plauti tekančiu vandeniu
2 metų garantija, visame pasaulyje tinkama naudoti įtampa ir keičiami peiliukai
Optimaliai išnaudokite savo barzdaskutę
Nepriekaištingas ūsų ir žandenų apkirpimas uždedamu kirptuvu
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Ypatybės
Odos apsaugos sistema

„MultiPrecision“ peiliukų sistema

Valymo indikatorius - Baterijos išsikrovimo
indikatorius - Galvutės keitimo indikatorius Kelioninio užrakto indikatorius
50 min. skutimosi be laido

Skuskitės nebijodami įsikirpti ar įsipjauti.
„MultiPrecision“ peiliukų sistema su
suapvalintomis galvutėmis lengvai slysta oda ir
tuo pačiu ją saugo.

Skuskitės greitai ir švariai. „MultiPrecision“
peiliukų sistema pakelia ir nukerpa visus
plaukelius ir trumpus barzdaplaukius vos
keliais brūkštelėjimais.

„AquaTec“ drėgnojo ir sausojo skutimosi
technologija

5 krypčių „Flex“ galvutės

50+ min. skutimosi be laido – tai maždaug 17
skutimusi vienu įkrovimu. Šis skustuvas veikia
tik be laido.

5 krypčių „Flex“ galvutės juda nepriklausomai
5 kryptimis ir nuolat liečia jūsų odą, todėl
greitai ir švariai nuskusite net kaklo ir žandenų
liniją.

„iF“ APDOVANOJIMAS UŽ GAMINIO
DIZAINĄ 2016 m.
Shaver Series 5000„iF“ APDOVANOJIMAS UŽ
GAMINIO DIZAINĄ 2016 m.

Pasirinkite mėgstamiausią skutimosi būdą. Dėl
„Aquatec“ sausojo ir drėgnojo skutimosi
sistemos greitai pritaikysite skustuvą sausam
skutimuisi. Taip pat galite rinktis drėgnąjį
skutimąsi su geliu ar putomis ir skustis net
duše.

Atidaroma vienu palietimu

„Turbo+“ režimas

Tiesiog atidarykite galvutes ir gerai
išskalaukite po tekančiu vandeniu.
Įjunkite „Turbo+“ režimą ir tankias barzdos
vietas skuskite 20 % didesniu greičiu.

LED ekranas

Intuityviame ekrane pateikiama informacija,
leidžianti pasiekti nepriekaištingų skutimosi
rezultatų: - 3 lygių baterijos indikatorius -

„Philips Green“ logotipas
„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti
išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.
Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant
aplinką vienoje arba keliose „Philips“
ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos
vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,
svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo
veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

2016 m. „Red Dot“ apdovanojimo laimėtojas
Shaver Series 50002016 m. „Red Dot“
apdovanojimo laimėtojas
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Speciﬁkacijos
Skutimo efektyvumas
Skutimo sistema: „MultiPrecision“ peiliukų
sistema, „Super Lift & Cut“ technologija
Kontūrus atkartojanti: 5 krypčių „Flex“
galvutės
Malonu odai: Odos apsaugos sistema,
„AquaTec“ drėgnojo ir sausojo skutimosi
technologija
„Turbo+“ režimas: Skuskitės su 20 % daugiau
energijos
Priedai
SmartClick: Koreguojantis peiliukas

© 2019 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Speciﬁkacijos gali būti keičiamos be
įspėjimo. Prekių ženklai yra
„Koninklijke Philips N.V.“ ar jų
atitinkamų savininkų nuosavybė.

Maitinimas
Baterijos tipas: Ličio jonų
Veikimo laikas: 50 min. / 17 skutimų
Įkrovimas: Visiškai įkraunama per 1 valandą,
Greitas 5 min. įkrovimas 1 skutimui
Automatinis įtampos reguliavimas: 100-240 V
Maksimalus energijos naudojimas: 9 W
Budėjimo galia: 0,1 W

Valymas: Visiškai plaunamas
Naudojimas: Naudojimas be laido, Atjunkite
prieš naudojimą

Lengva naudoti
Ekranas: 3 lygių baterijos indikatorius,
Išsikraunančios baterijos indikatorius, Įkrovimo
indikatorius, Valymo indikatorius, Skutimo
galvučių keitimo indikatorius, Kelioninio
užrakto indikatorius

Techninė priežiūra
2 metų garantija
Keičiama galvutė: SH50 keičiamas kas 2
metus

Konstrukcija
Rankenėlė: Patogi ir ergonomiška rankena
Spalva: Bazinė mėlyna – „Super Nova“
sidabrinė

Išleidimo data
2019‑08‑01
Versija: 2.2.1

www.philips.com

* 10 k. saugesnis skutimasis nei su įprastu peiliuku –
Tyrimas atliktas Vokietijoje, 2015 m., po 21 d. pripratimo
laikotarpio
* 20 % didesnė galia – palyginus su tą, kai
nenaudojamas „Turbo+“ režimas

