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Tehokas parranajo, hellävarainen iholle
Sisältää SkinIQ-tekniikkaa

Philipsin Series 5000 tarjoaa tehokkaan parranajon, sillä se leikkaa enemmän karvoja yhdellä vedolla.* SkinIQ-

tekniikkaa sisältävä partakone tunnistaa karvojen tiheyden ja mukautuu siihen, joten se on hellävarainen iholle.

Tehokas parranajo
Parempi leikkaustulos jokaisella vedolla

Myötäilee hellästi kasvojesi muotoja

Ohjaavat karvat parhaaseen leikkauskulmaan

SkinIQ-tekniikka
Tehokas parranajokone kesyttää parrat

Mukavaan parranajoon
Avaus yhdellä painikkeella helpottaa puhdistamista

Kätevä kuiva-ajo tai virkistävä märkäajo

Viiksien ja pulisonkien siistimiseen

60 minuuttia käyttöä 1 tunnin latauksella

Latautuu täyteen tunnissa

Intuitiivinen ajokokemus

Ympäristö
Sähkökäyttöinen parranajokone, jolla on Eco passport



Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon S5587/30

Kohokohdat Tekniset tiedot
SteelPrecision-terät
Tehokas ja hellävarainen: Philips-

parranajokoneen 45 itseteroittuvaa

SteelPrecision-terää tekevät jopa 90 000

leikkausliikettä minuutissa. Yksi veto leikkaa

enemmän partakarvoja** ja ajotulos on siisti ja

miellyttävä.

PowerAdapt-tunnistin
Sähkökäyttöisen parranajokoneen älykäs

tunnistin tarkistaa parran tiheyden 125 kertaa

sekunnissa. Tekniikka säätää leikkaustehon

automaattisesti, ja parranajo on vaivatonta ja

hellävaraista.

Joustavat 360-D-ajopäät
Kasvojen muotoja myötäilevän

sähkökäyttöisen Philips-parranajokoneen 360

astetta kiertyvät ajopäät takaavat tarkan ja

mukavan ajotuloksen.

Karvoja ohjaavat tarkkuusterät
Tämän uuden tarkkuusparranajokoneen

ohjauskanavat optimoivat leikkuutuloksen ja

miellyttävän tuntuman.

Avaus yhdellä painikkeella
Parranajokone on helppo puhdistaa yhdellä

painalluksella. Avaa vain ajopää ja huuhtele

vedellä.

Märkä- tai kuiva-ajo
Valitse oman mieltymyksesi mukaan kätevä

kuiva-ajo tai virkistävä märkäajo partavaahdon

tai parranajogeelin kanssa.

Ylösnouseva rajain
Viimeistele lopputulos kätevästi siistimällä

viikset ja pulisongit ylösnousevalla rajaimella.

60 minuuttia johdotonta ajoa
Parranajokone kotiin ja mukaan. Saat 60

minuuttia käyttöaikaa 1 tunnin latauksella, ja

verkkovirtaan kytkettynä laitetta voi käyttää

välittömästi niin pitkään kuin on tarpeen. 

1 tunnin latausaika
Philips-parranajokoneen tehokkaan ja

energiaa säästävän litiumioniakun voi ladata

täyteen vain tunnissa. Onko kiire? Lataa

parranajokonetta viisi minuuttia, niin virta

riittää yhteen parranajoon.

Kestävää parranajoa
Philips ottaa kestävän kehityksen huomioon

tuotteiden kaikissa kehitysvaiheissa.

Pakkaukset tehdään kierrätysmateriaaleista, ja

terämme valmistetaan käyttäen 100-

prosenttisesti uusiutuvaa sähköä. Kaikkien

parranajokoneiden mukana tulee Eco passport.

LED-näyttö
Kolmitasoisesta LED-näytöstä näet kätevästi

jäljellä olevan virran määrän. Philips-

parranajokone kertoo paitsi lataustarpeen

myös ajopään lukitus-, puhdistus- ja

vaihtotiedot.

Ajoteho
Ajojärjestelmä: SteelPrecision-terät

Myötäilee muotoja: Joustavat 360-D-ajopäät

SkinIQ-tekniikka: PowerAdapt-tunnistin

Helppokäyttöinen
Wet & Dry: Kuivaan ja märkään käyttöön

Näyttö: LED-näyttö, Akun tason ilmaisin,

Matkalukko

Puhdistaminen: Avaus yhdellä painikkeella,

Täysin pestävä

Muotoilu
Kahva: Kumikahva

Väri(t): Hiilenharmaa

Ajopäät: Kulmikas

Virta
Käyttöaika: 60 minuuttia

Lataaminen: Latautuu täyteen tunnissa, 5

minuutin pikalataus

Automaattinen jännite: 100 - 240 V

Valmiustilan virta: 0,04 W

Enimmäisvirrankulutus: 9 W

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Huolto
2 vuoden takuu

SH71-vaihtopää: Vaihda kahden vuoden

välein SH71-malliin

Lisätarvikkeet
Ylläpito: Puhdistusharja, Suojus

Kiinteä nouseva rajain

Matkustus ja säilytys: Kuljetuslaukku

Sisältää nenäkarvatrimmerin

* Testiverrokki Philips Series 3000.
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