
Product Picture

Golarka elektryczna do
golenia na mokro i na sucho

Shaver series 5000

 
Ostrza SteelPrecision

Czujnik Power Adapt

Elastyczne głowice 360-D

Zintegrowany wysuwany trymer

 
S5585/10

Dokładne golenie delikatne dla skóry
dzięki technologii SkinIQ

Golarka Philips z serii 5000 zapewnia doskonałe golenie, a teraz umożliwia strzyżenie jeszcze większej liczby

włosów za jednym pociągnięciem*. Dzięki zaawansowanej technologii SkinIQ golarka wykrywa gęstość włosów

i dostosowuje się do niej, zapewniając większy komfort skóry.

Dokładne golenie
Większa wydajność przy każdym pociągnięciu

Dopasowuje się do kształtu Twojej twarzy

Ustawia włosy w pozycji optymalnej do cięcia

Technologia SkinIQ
Golarka, która poradzi sobie z każdą brodą

Zapewnia wygodne golenie
Otwieranie jednym dotknięciem ułatwia czyszczenie

Wygodne golenie na sucho lub odświeżające golenie na mokro

Równomierne przycinanie wąsów i bokobrodów

1 godzina ładowania wystarcza na 60 minut golenia

Pełne naładowanie w ciągu godziny

Bardziej intuicyjne golenie

Zrównoważony rozwój
Golarka elektryczna z Eco Passport
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Zalety Dane techniczne

Ostrza SteelPrecision
Skuteczna i delikatna golarka Philips jest

wyposażona w 45 samoostrzące się ostrza

SteelPrecision, które wykonują do 90 000

ruchów na minutę, przycinając więcej włosów

za jednym pociągnięciem**.

Czujnik Power Adapt
Golarka elektryczna jest wyposażona w

inteligentny czujnik zarostu, który odczytuje

grubość włosów 125 razy na sekundę.

Technologia automatycznie dostosowuje moc

cięcia, aby zapewnić bezproblemowe i

łagodne golenie.

Elastyczne głowice 360-D
Elastyczne głowice golarki elektrycznej firmy

Philips dopasowują się do kształtu twarzy i

obracają się o 360°, zapewniając dokładne i

wygodne golenie.

Precyzyjne głowice golące Hair-Guide
Ta nowa, precyzyjna golarka została

wyposażona w kanały Hair-Guide, które

zapewniają optymalne strzyżenie i komfort

skóry.

Otwieranie jednym dotknięciem
Aby wyczyścić golarkę, wystarczy nacisnąć

przycisk i otworzyć głowicę golącą, którą

następnie można opłukać wodą.

Golenie na mokro lub na sucho
Golarka do golenia na mokro i na sucho, która

dostosowuje się do Twoich preferencji. Wybierz

wygodne golenie na sucho lub dobierz

ulubioną piankę lub żel, aby golić na mokro.

Wysuwany trymer
Precyzyjny wysuwany trymer pozwala na

dokładne przycięcie i ukształtowanie wąsów i

bokobrodów.

60 minut bezprzewodowego golenia
Golarka do użytku w domu i w podróży.

1 godzina ładowania wystarcza na 60 minut

golenia. Możesz też podłączyć urządzenie do

prądu. 

Czas ładowania: 1 godz.
W zaledwie godzinę naładuj energooszczędny

i wydajny akumulator litowo-jonowy golarki

Philips. Śpieszysz się? Podłącz golarkę na

5 minut i zapewnij jej moc na jedno pełne

golenie.

Innowacje dot. golenia zgodne z zasadami
zrównoważonego rozwoju
W firmie Philips promujemy zrównoważony

rozwój we wszystkich aspektach tworzenia

produktów. Nasz zakład produkcyjny

wykorzystuje w 100% energię elektryczną ze

źródeł odnawialnych przy produkcji ostrzy, a

nasze opakowania są wykonane z materiałów

nadających się do recyklingu. Wszystkie

golarki są wyposażone w Eco Passport.

Wyświetlacz LED
Na 3-poziomowym wyświetlaczu LED można

z łatwością sprawdzić pozostałą ilość energii

akumulatora. Golarka Philips nie tylko

informuje o konieczności naładowania, ale

także posiada wskaźniki zablokowania,

czyszczenia i wymiany głowicy.

Efektywność golenia
System golenia: Ostrza SteelPrecision

Dopasowująca się do kształtu ciała:

Elastyczne głowice 360-D

Technologia SkinIQ: Czujnik Power Adapt

Łatwość użytkowania
Na mokro i na sucho: Możliwość używania na

mokro i na sucho

Wyświetlacz: Wskaźnik poziomu naładowania

akumulatora, Blokada podróżna, Wyświetlacz

LED

Czyszczenie: Otwieranie jednym dotknięciem,

Możliwość mycia pod bieżącą wodą

Moc
Czas pracy: 60 minut

Ładowanie: Pełne ładowanie trwa 1 godzinę,

Szybkie ładowanie w ciągu 5 min

Automatyczne napięcie: 100–240 V

Pobór mocy w trybie gotowości: 0,04 W

Maks. pobór mocy: 9 W

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Wykończenie
Rączka: Gumowy uchwyt

Głowice golące: Kątowa

Kolor(y): Ciemnogranatowy

Serwis
2 lata gwarancji

Głowica wymienna SH71: Wymieniaj co 2 lata

na głowicę SH71

Akcesoria
Konserwacja: Szczoteczka do czyszczenia

Zintegrowany wysuwany trymer

Podróżowanie i przechowywanie: Nasadka

zabezpieczająca, Pokrowiec, Pokrowiec

Trymer do nosa w zestawie

* Testowano w porównaniu z serią Philips 3000.
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