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Elektrisk rakapparat
för våt- och torrakning

Shaver series 5000

 
SteelPrecision-rakblad

PowerAdapt-sensor

Flexibla 360-D-rakhuvuden

Integrerad uppfällbar trimsax

 
S5586/66

Effektiv rakning, skonsam mot huden
med SkinIQ-teknik

Philips 5000-serie ger en effektiv rakning och klipper nu ännu mer hår per drag*. Rakapparaten är utrustad med

avancerad SkinIQ-teknik och känner av och anpassar sig till hårets tjocklek för bättre hudkomfort.

En effektiv rakning
Mer skärkapacitet i varje drag

Följer ansiktets konturer

Styr håret till optimal klipposition

SkinIQ-teknik
En rakapparat med kraften att tämja skägg

För en smidig rakning
Kraftfullt rengöringsfodral för underhåll och hygien

Välj en smidig torrakning eller en uppfriskande våtrakning

Jämna till mustaschen och polisongerna

Trimmertillbehör för näshår

60 minuters rakning efter 1 timmes laddning

Fulladdad på en timme

Den elektriska rakapparaten med Eco Passport

En mer intuitiv rakningsupplevelse



Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning S5586/66

Funktioner Specifikationer
SteelPrecision-rakblad
De 45 självslipande SteelPrecision-bladen på

den här Philips-rakapparaten är kraftfulla men

ändå skonsamma och klarar upp till 90 000

klippningsmoment per minut. De klipper mer

hår per drag** för en ren och bekväm finish.

PowerAdapt-sensor
Den elektriska rakapparaten har intelligenta

sensorer för ansiktshår som läser av hårets

densitet 125 gånger per sekund. Tekniken

anpassar klippeffekten automatiskt för en

smidig och skonsam rakning.

Flexibla 360-D-rakhuvuden
Den här elektriska rakapparaten från Philips är

utformad för att följa ansiktets konturer och har

helt flexibla huvuden som kan vridas 360

grader för en grundlig och behaglig rakning.

Hårstyrningsprecisionshuvuden
Den här nya precisionsrakapparaten har

förbättrats med hårstyrningskanaler för optimal

klippning och hudkomfort.

Sladdlös Quick Clean Pod
Det kraftfulla rengöringsfodralet är 10x mer

effektivt än rengöring med vatten** och rengör

och smörjer rakapparaten noggrant på bara en

minut. Användning av fodralet bidrar till att

bibehålla rakapparatens prestanda och öka

hygienen.

Raka i vått och torrt
En rakapparaten för våt- och torrakning som

kan användas enligt dina önskemål. Du kan få

en smidig torrakning eller välja ditt

favoritlödder eller din favoritgel och få en

uppfriskande våtrakning.

Uppfällbar trimsax
Finslipa och definiera mustaschen och

polisongerna med den uppfällbara trimsaxen –

och fullända enkelt din look.

Trimmertillbehör för näshår
Upplev mångsidigheten hos din rakapparat

med trimmertillbehöret för näshår. Det är bara

att klicka på tillbehöret för att trimma oönskat

näs- och öronhår.

60 minuters sladdlös rakning
En rakapparat som passar hemma och när du

är på språng. Få 60 minuters rakningstid efter 1

timmes laddning, eller anslut den för

omedelbar och kontinuerlig ström. 

En timmes laddningstid
Ladda Philips-rakapparaten helt på bara 1

timme med det kraftfulla och energieffektiva

litiumjonbatteriet. Har du bråttom? Anslut

rakapparaten i 5 minuter och få tillräckligt med

ström för en hel rakning.

Hållbar rakningsinnovation
På Philips strävar vi efter hållbarhet inom alla

aspekter av produktutvecklingen. Alla

rakapparater levereras med ett Eco Passport

tack vare rakblad som tillverkats med 100 %

förnybar elektricitet och förpackningar som är

tillverkade av återvinningsbara material.

LED-skärm
Du kan enkelt se hur mycket ström som finns

kvar med LED-displayen med tre nivåer. Din

Philips-rakapparat visar inte bara när det är

dags att ladda, utan den har även indikatorer

för låsning, rengöring och rakhuvudsbyte.

Rakningsresultat
Raksystem: SteelPrecision-rakblad

Konturföljande: Flexibla 360-D-rakhuvuden

SkinIQ-teknik: PowerAdapt-sensor

Lättanvänd
Våt och torr: Våt och torr användning

Teckenfönster: LED-skärm,

Batterinivåindikator, Reslås

Rengöring: Öppna med en tryckning, Tvättbar

Design
Handtag: Gummihandtag

Färg: Petrol Blue

Rakhuvuden: Vinklade

Effekt
Driftstid: 60 minuter

Laddning: 1 timme för full laddning, 5

minuters snabbladdning

Automatisk spänning: 100–240 V

Standbyeffekt: 0,04 W

Max. strömförbrukning: 9 W

Batterityp: Litiumjon

Service
2 års garanti

Extra rakhuvud SH71: Byt vartannat år till

SH71

Tillbehör
Integrerad uppfällbar trimsax

Tillbehör: Näshårstrimmer

Quick Clean Pod: 1 patron medföljer, Ja

Underhåll: Rengöringsborste

Resor och förvaring: Skyddskåpa, Mjukt

fodral, Resefodral

Nästrimmer medföljer

* Testad mot Philips 3000-serien.

* *Vid jämförelse av rakrester efter att rengöringsvätska

jämfört med vatten har använts i patronen.
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