Elektrický holicí strojek
pro mokré a suché holení
Shaver series 5000
Břity SteelPrecision
Senzor Power Adapt
Flexibilní hlavy 360-D
Integrovaný výklopný
zastřihovač
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Účinné holení a šetrnost k pokožce
s technologií SkinIQ
Holicí strojek Philips řady 5000 se stará o účinné oholení a nyní dokáže
zastřihnout jedním tahem ještě více chloupků*. Je vybaven progresivní technologií
SkinIQ, což mu umožňuje vnímat a přizpůsobovat se hustotě chloupků a dopřát
tak větší pohodlí vaší pokožce.
Účinné holení
Vysoká účinnost při každém tahu
Flexibilní hlavy kopírují obrysy tváře
Navrženo pro přesné a účinné holení
Technologie SkinIQ
Přizpůsobuje se vousům pro snadné oholení
Pro pohodlné oholení
Hloubkové čištění za pouhou 1 minutu pro hygienické holení
Holení za mokra, za sucha, a dokonce i ve sprše
Přesný zastřihovač zabudovaný v rukojeti
Až 60 minut bezdrátového holení při plném nabití
Doba nabíjení: 1 hodina; doba rychlého nabíjení: 5 minut
Holicí strojek s certiﬁkátem Eco passport
Displej LED s ikonami pro intuitivní použití strojku
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Přednosti
Břity SteelPrecision

Přesné hlavy k nasměrování chloupků

a osvěžujícím holením za mokra. Holit se
můžete s gelem či pěnou, a to dokonce i ve
sprše.
Výklopný zastřihovač

Díky až 90 000 střihům za minutu holí břity
SteelPrecision hladce a jedním tahem oholí
více vousů**. Jedná se o 45 vysoce účinných
samoostřicích břitů vyrobených v Evropě.

Nový tvar holicích hlav je navržen pro přesnost.
Povrch je vylepšen kanálky k nasměrování
chloupků, které umožňují dostat chloupky do
efektivní polohy pro oholení.

Senzor Power Adapt

Bezkabelová stanice pro rychlé čištění

Dotvořte svůj vzhled pomocí přesného
výklopného zastřihovače. Je zabudován do těla
holicího strojku a představuje dokonalý způsob,
jak udržovat knír a zastřihovat kotlety.
60 minut bezdrátového holení

Inteligentní senzor vousů zjišťuje hustotu
chloupků 125krát za sekundu. Technologie
automaticky přizpůsobuje střihací výkon, čímž
umožňuje snadné a jemné holení.
Flexibilní hlavy 360-D

Výkonná čisticí stanice během pouhé minuty
důkladně pročistí a promaže holicí strojek, díky
čemuž bude mít po delší dobu co nejvyšší
výkon. Stanice je 10krát účinnější než čištění
vodou**. Jedná se o nejmenší čisticí stanici na
světě, takže ji můžete snadno uložit a používat
kdekoli.

Holte se bez kabelu až 60 minut po plném
nabití baterie.
Doba nabíjení: 1 hodina

Suché a mokré používání

Zcela ﬂexibilní hlavy se otáčí ve 360 stupních,
čímž dokáží kopírovat obrysy tváře. Vy si tak
můžete dopřát optimální kontakt s pokožkou
a důkladné a pohodlné oholení.

Přizpůsobte holení svým potřebám. Díky
možnosti používání za sucha i mokra si můžete
vybrat mezi pohodlným holením za sucha

S výkonnou a energeticky úspornou lithiumiontovou baterií můžete holicí strojek plně
nabít za pouhou 1 hodinu. Spěcháte? Zapojte
holicí strojek na 5 minut do zásuvky a získejte
dostatek energie na 1 kompletní oholení.
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Speciﬁkace
Holicí výkon
Holicí systém: Břity SteelPrecision
Kopírování obrysů tváře: Flexibilní hlavy 360D
Technologie SkinIQ: Senzor Power Adapt
Snadné použití
Suché a mokré používání: Mokré a suché
použití
Displej: Displej LED, Indikátor baterie,
Cestovní zámek
Čištění: Otevření jediným dotykem, Plně
omyvatelný

Design
Rukojeť: Pogumované tělo kartáčku
Barva(y): Tmavě zelená
Holicí hlavy: Hranaté

Servis
2letá záruka: Ano
Náhradní hlava SH71: Každé 2 roky vyměňte
za typ SH71

Spotřeba
Doba chodu: 60 minut
Nabíjení: Úplné nabití za 1 hodinu,
Rychlonabíjení: 5 minut
Automatická volba napětí: 100-240 V
Pohotovostní napájení: 0,04 W
Maximální spotřeba elektrické energie: 9 W
Typ baterie: Li-Ion

Příslušenství
Integrovaný výklopný zastřihovač: Ano
Stanice pro rychlé čištění: Včetně 1 zásobníku,
Ano
Údržba: Čisticí kartáček
Cestování a skladování: cestovní pouzdro
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* Testováno ve srovnání s řadou Philips 3000.
* * Srovnání nečistot po holení po použití čisticí kapaliny
a vody v zásobníku

