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Galingas skutimas, švelnus odai
su „SkinIQ“ technologija

5000 serijos „Philips“ skustuvas galingai ir vienu perbraukimu nuskuta dar daugiau plaukelių*. Skustuvas pasižymi

pažangia „SkinIQ“ technologija, todėl nustato plaukelių tankumą ir prie jo prisitaiko, kad mažiau dirgintų odą.

Galingas skutimas

Daugiau nuskustų plaukų kiekvienu perbraukimu

Prisitaiko prie veido kontūrų

Nukreipia plaukus į optimalią kirpimo padėtį

„SkinIQ“ technologija

Skustuvas, kuriam paklūsta barzdos

Patogiam skutimui

Atidaroma vienu palietimu, kad būtų lengva valyti

Pasirinkite patogų sausą ar gaivinantį drėgną skutimąsi

Formuokite ūsus ir žandenas

Įkrovę 1 valandą skusitės 60 min.

Intuityvesnis skutimas

Elektrinis skustuvas su „Eco“ pasu

Visiškai įkrautas per vieną valandą

5 ilgio nustatymai įvairiapusiam barzdos kirpimui
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Ypatybės

„SteelPrecision“ peiliukai

Šio „Philips“ skustuvo galingi, tačiau švelnūs 45

pasigalandantys „SteelPrecision“ peiliukai

atlieka iki 90 000 skutimo veiksmų per minutę

ir vienu perbraukimu švariai bei patogiai

nuskuta daugiau** plaukų.

„PowerAdapt“ jutiklis

Elektriniame skustuve yra išmanus veido ir

plaukų jutiklis, kuris nuskaito plaukų tankį 125

kartus per sekundę. Ši technologija

automatiškai pritaiko skutimo galią, kad

skustumėte švelniai ir be pastangų.

360-D lanksčios galvutės

Šis „Philips“ elektrinis skustuvas prisitaiko prie

veido kontūrų, turi visiškai lanksčias galvutes,

kurios sukasi 360°, kad kruopščiai ir patogiai

nusiskustumėte.

„Hair-Guide“ tikslios galvutės

Šio naujos formos, tikslus skustuvas turi plaukų

nukreipimo angas, kad būtų užtikrintas

optimalus kirpimas ir nedirginama oda.

Atidaroma vienu palietimu

Išvalykite elektrinį skustuvą vieno mygtuko

paspaudimu. Atidarykite skustuvo galvutę ir

išplaukite vandeniu.

Skuskitės drėgnai arba sausai

Sausai ir drėgnai skutantį skustuvą pritaikykite

savo poreikiams. Rinkitės patogiai skustis

sausai arba naudokite mėgstamas putas ar gelį

ir skuskitės gaivinančiai drėgnai.

Spyruoklinis kirpimo peiliukas

Tiksliai nuskuskite ir suformuokite ūsus ir

žandenas su įmontuotu kirpimo peiliuku –

lengvai pabaikite formuoti norimą įvaizdį.

Priedas – barzdos formavimo prietaisas

Renkantis iš 5 skirtingų ilgio nustatymų ir

naudojant barzdos formavimo priedą galima

nukirpti tiek tobulą barzdelę, tiek apkirpti

trumpą, tvarkingą barzdą. Be to, priedą galima

naudoti barzdai apkirpti prieš skutimą.

60 min. skutimosi be laido

Skustuvą galima naudoti tiek namuose, tiek

kelionėje. Skuskitės 60 min. įkrovę 1 val. Arba

prijunkite skustuvą prie tinklo, kad jam

akimirksniu būtų tiekiamas nenutrūkstamas

maitinimas. 
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Specifikacijos

Maitinimas

Baterijos tipas: Ličio jonų

Automatinis įtampos reguliavimas: 100–240 V

Įkrovimas: Visiškai įkraunama per 1 valandą, 5

min. greitasis įkrovimas

Veikimo laikas: 60 min.

Budėjimo galia: 0,04 W

Maksimalus energijos naudojimas: 9 W

Lengva naudoti

„Wet & Dry“: Drėgnas ir sausas naudojimas

Ekranas: LED ekranas, Maitinimo elemento

įkrovos indikatorius, Transportavimo fiksatorius

Valymas: Atidaroma vienu palietimu, Visiškai

plaunamas

Konstrukcija

Rankenėlė: Guminė rankena

Spalva: Ruda oda

Skutimo galvutės: Kampinis

Skutimo efektyvumas

Skutimo sistema: „SteelPrecision“ peiliukai

Kontūrus atkartojančios: 360-D lanksčios

galvutės

„SkinIQ“ technologija: „PowerAdapt“ jutiklis

Priedai

Priežiūra: Valymo šepetėlis

Įkrovimo stovas

Priedai: Barzdos formavimo prietaisas

Integr. spyruoklinis kirpimo peiliukas

Kelionei ir laikymui: Kelioninis dėklas

Techninė priežiūra

2 metų garantija

Keičiama galvutė: SH71 keičiama kas 2 metus

* Išbandyta palyginti su „Philips“ 3000 serija.
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