
 

Ηλεκτρική μηχανή για

υγρό και στεγνό ξύρισμα

Shaver series 5000

  Σύστημα λεπίδων MultiPrecision

Κεφαλές Flex 5 κατευθύνσεων

Τρίμερ ακριβείας SmartClick

 

S5650/12 Γρήγορο ξύρισμα, καθαρά και με ακρίβεια
Προστατεύει την επιδερμίδα 10 φορές περισσότερο από μια

συμβατική λεπίδα*

Η ξυριστική μηχανή Shaver Series 5000 κάνει πιο γρήγορη την πρωινή σας ετοιμασία, χάρη

στο γρήγορο σύστημα λεπίδων MultiPrecision και τις πλήρως πλενόμενες κεφαλές.

Άνετο και βαθύ αποτέλεσμα

Οι στρογγυλεμένες κεφαλές γλιστρούν απαλά προστατεύοντας την επιδερμίδα σας

Εύκολο στεγνό ή υγρό ξύρισμα με το Aquatec

Οι λεπίδες ανασηκώνονται και στη συνέχεια κόβουν κοντές και μακριές τρίχες, για γρήγορο

ξύρισμα

Οι κεφαλές κάμπτονται προς 5 κατευθύνσεις για γρήγορο και βαθύ ξύρισμα

Άνετο ξύρισμα

Γρήγορο ξύρισμα σε πυκνά γένια με 20% περισσότερη ισχύ

Εύκολη χρήση

60 λεπτά αυτονομία ξυρίσματος με μία πλήρη φόρτιση

Φόρτιση σε 1 ώρα

Ενδείξεις 3 επιπέδων μπαταρίας και κλειδώματος ταξιδίου

Η ξυριστική μηχανή πλένεται κάτω από τη βρύση

2 χρόνια εγγύηση, παγκόσμια χρήση σε οποιαδήποτε τάση ρεύματος και λεπίδες με δυνατότητα

αντικατάστασης

Αξιοποιήστε στο έπακρο την ξυριστική σας μηχανή

Κουμπωτό τρίμερ για άψογο μουστάκι και φαβορίτες
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Χαρακτηριστικά

Σύστημα προστασίας της επιδερμίδας

Βαθύ ξύρισμα χωρίς σημάδια και κοψίματα. Το

σύστημα λεπίδων MultiPrecision με στρογγυλεμένες

κεφαλές γλιστράει απαλά, ενώ παράλληλα

προστατεύει την επιδερμίδα σας.

Aquatec για υγρό και στεγνό ξύρισμα

Επιλέξτε το ξύρισμα που προτιμάτε. Με το κάλυμμα

Aquatec για υγρό και στεγνό ξύρισμα, μπορείτε να

επιλέξετε ένα γρήγορο, άνετο στεγνό ξύρισμα.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε το υγρό ξύρισμα,

με τζελ ή αφρό, ακόμη και στο ντους.

Λειτουργία Turbo+

Ξυρίστε τα πυκνά γένια ακόμη πιο γρήγορα, με την

20% επιπλέον ενίσχυση ισχύος της λειτουργίας

Turbo+.

Σύστημα λεπίδων MultiPrecision

Απολαύστε γρήγορο και βαθύ ξύρισμα. Το σύστημα

λεπίδων MultiPrecision ανασηκώνει και κόβει όλες τις

τρίχες, ακόμη και τις πιο κοντές, με λίγες κινήσεις.

Κεφαλές Flex 5 κατευθύνσεων

Οι κεφαλές Flex 5 κατευθύνσεων με 5 ανεξάρτητες

κινήσεις εξασφαλίζουν την άψογη επαφή με το δέρμα

για γρήγορο και βαθύ ξύρισμα, ακόμη και στο λαιμό

και το σαγόνι.

Άνοιγμα με το πάτημα ενός κουμπιού.

Απλά ανοίξτε τις κεφαλές και ξεπλύνετε τις καλά με

νερό βρύσης.

Οθόνη LED

Η έξυπνη οθόνη εμφανίζει σχετικές πληροφορίες,

ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε την καλύτερη

απόδοση της ξυριστικής σας μηχανής: - Ένδειξη

μπαταρίας 3 επιπέδων - Ένδειξη καθαρισμού -

Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας - Ένδειξη

αντικατάστασης κεφαλής - Ένδειξη κλειδώματος

ταξιδίου

60 λεπτά αυτονομία ξυρίσματος

Απολαύστε πάνω από 60 λεπτά αυτονομίας (περίπου

20 ξυρίσματα) με μία ώρα φόρτισης. Αυτή η

ξυριστική μηχανή λειτουργεί μόνο ασύρματα.

Φόρτιση σε 1 ώρα

Ξυριστείτε περισσότερο με κάθε φόρτιση, χάρη στην

ισχυρή ενεργειακά αποδοτική, μεγάλης διάρκειας

μπαταρία ιόντων λιθίου. Με μια γρήγορη φόρτιση 5

λεπτών και θα έχετε αρκετή αυτονομία για ένα

ξύρισμα.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ iF 2016

Shaver series 5000ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ iF 2016

Νικητής βραβείου σχεδίασης Red Dot 2016

Shaver series 5000Νικητής βραβείου σχεδίασης Red

Dot 2016
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Προδιαγραφές

Απόδοση ξυρίσματος

Σύστημα ξυρίσματος: Σύστημα λεπίδων

MultiPrecision, Τεχνολογία Super Lift & Cut

Παρακολούθηση περιγράμματος: Κεφαλές Flex 5

κατευθύνσεων

SkinComfort: Σύστημα SkinProtection, Κάλυμμα

Aquatec για υγρό και στεγνό ξύρισμα

Λειτουργία Turbo+: Ξύρισμα με 20% περισσότερη

ισχύ

Αξεσουάρ

SmartClick: Τρίμερ ακριβείας

Θήκη: Θήκη ταξιδίου

Ρεύμα

Τύπος μπαταρίας: Ιόντων λιθίου

Χρόνος λειτουργίας: 60 λεπτά / 20 ξυρίσματα

Φόρτιση: Πλήρης φόρτιση σε 1 ώρα, Γρήγορη

φόρτιση 5 λεπτών για 1 ξύρισμα

Αυτόματη τάση: 100-240 V

Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας:

9 W

Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής: 0,1 W

Ευκολία στη χρήση

Οθόνη: Ένδειξη μπαταρίας 3 επιπέδων, Ένδειξη

χαμηλής στάθμης μπαταρίας, Ένδειξη φόρτισης,

Ένδειξη καθαρισμού, Ένδειξη αντικατάστασης

κεφαλών ξυρίσματος, Ένδειξη κλειδώματος ταξιδίου

Καθάρισμα: Πλήρως πλενόμενη

Λειτουργία: Χρήση χωρίς καλώδιο, Αποσυνδέστε

από την πρίζα πριν από τη χρήση

Σχεδίαση

Λαβή: Εργονομική λαβή και άνετος χειρισμός

Χρώμα: Severum ST - Ασημί Super Nova

Σέρβις

Διετής εγγύηση

Ανταλλακτική κεφαλή: Αντικατάσταση κεφαλών κάθε

2 χρόνια, με την SH50

* Προστατεύει την επιδερμίδα 10 φορές περισσότερο από τις

συμβατικές λεπίδες - η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία το

2015, μετά από 21 ημέρες προσαρμογής

* 20% περισσότερη ισχύς - σε σύγκριση με ξύρισμα που δεν

χρησιμοποιείται η λειτουργία Turbo+
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