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Електрическа самобръсначка
за мокро и сухо бръснене

Shaver series 5000

  Ножчета SteelPrecision

Power Adapt сензор

Огъващи се в 360 посоки глави

Вграден сгъваем тример

 
S5585/35

Мощно бръснене, нежно към кожата
с технология SkinIQ
Серията 5000 на Philips предоставя мощно бръснене, а сега бръсне още повече косми при всяко движение*. Оборудвана с
усъвършенстваната технология SkinIQ, самобръсначката разчита и се адаптира към плътността на брадата ви за подобрен
комфорт на кожата.

Мощно бръснене
По-голяма производителност при бръснене
Следва контурите на лицето ви
Насочва косъма до оптимална позиция на бръснене

Технология SkinIQ
Самобръсначка, която има силата да усмирява бради

За удобно бръснене
Отваряне с едно докосване за лесно почистване
Изберете удобно сухо или освежаващо мокро бръснене
Изравнете мустака и бакенбардите си
60 минути бръснене след 1-часово зареждане
Пълно зареждане за един час
По-интуитивно бръснене

Устойчивост
Електрическата самобръсначка с еко паспорт



Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене S5585/35

Акценти Спецификации
Ножчета SteelPrecision
Мощни, но нежни, 45-те самонаточващи се ножчета
SteelPrecision на тази самобръсначка на Philips
извършват до 90 000 бръснения в минута,
подстригвайки повече косми при всяко движение**
за чисто и удобно покритие.

Power Adapt сензор
Електрическата самобръсначка има интелигентен
сензор за окосмяване по лицето, който разчита
плътността 125 пъти в секунда. Технологията
автоматично адаптира мощността на бръснене за
лесно и нежно бръснене.

Огъващи се в 360 посоки глави
Проектирана да следва контурите на лицето ви, тази
електрическа самобръсначка Philips има напълно
гъвкави глави, които се обръщат на 360° за цялостно
и удобно бръснене.

Прецизни ножчета Hair-Guide
Тази прецизна самобръсначка с нов дизайн е
усъвършенствана с канали за насочване на космите за
оптимално подстригване и комфорт на кожата.

Отваряне с едно докосване
Почиствайте електрическата си самобръсначка с
докосването само на един бутон. Просто отворете
главата на самобръсначката и я изплакнете с вода.

Мокро или сухо бръснене
Самобръсначка за мокро и сухо бръснене, която да
използвате според предпочитанията си. Изберете
удобно сухо бръснене или използвайте с любимата си
пяна или гел за освежаващо мокро бръснене.

Сгъваем тример
Оформете и очертайте мустака и бакенбардите си
със сгъваемата машинка за подстригване и завършете
с лекота външния си вид.

60 минути безкабелно бръснене
Самобръсначка, която да използвате у дома или в
движение. Разполагайте с 60 минути време за
бръснене от 1-часово зареждане или я включете за
незабавно и непрекъснато захранване. 

1 час време за зареждане
Заредете напълно самобръсначката си Philips само за
1 час с мощната и енергийно ефективната литиево-
йонна батерия. Бързате? Включете самобръсначката
си за 5 минути и ще получите достатъчно мощност
за 1 пълно бръснене.

Устойчива иновация за бръснене
Във Philips ние се осланяме на устойчивостта във
всички аспекти на създаването на продукти. С
ножчетата за бръснене, произведени от 100%
възобновяема електроенергия, и опаковки, направени
от рециклируеми материали, всички самобръсначки се
доставят с еко паспорт.

LED дисплей
Можете лесно да видите колко мощност остава с
LED дисплей с 3 нива. Вашата самобръсначка Philips за
бръснене не само ви казва кога е време за зареждане,
но и има индикатори за заключване, почистване и
смяна на главата.

Работни показатели при бръснене
Система за бръснене: Ножчета SteelPrecision
Следване на контура: Огъващи се в 360 посоки глави
Технология SkinIQ: Power Adapt сензор

Лесна употреба
Мокро и сухо: За употреба на мокро и сухо
Дисплей: LED дисплей, Индикатор за заряда на
батерията, Заключване при пътуване
Почистване: Отваряне с едно докосване, Може да
се мие изцяло

Дизайн
Дръжка: Гумена ръкохватка
Цвят (цветове): Среднощно синьо
Бръснещи глави: Ъглов

Захранване
Време на работа: 60 минути
Зареждане: 1-часово пълно зареждане, Бързо
зареждане за 5 мин
Автоматичен избор на напрежение: 100 – 240 V
Мощност в режим на готовност: 0,04 W
Максимална консумация на енергия:
9 W
Тип батерия: литиево-йонна

Сервиз
2 години гаранция
Резервна глава SH71: Подменяйте на всеки 2 години
със SH71

Аксесоари
Вграден сгъваем тример
Поставка за зареждане
Поддръжка: Четка за почистване
Пътуване и съхранение: Калъф за пътуване

* Тестван в сравнение със серия 3000 на Philips.
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