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Učinkovito bitje, nežno do kože
s tehnologijo SkinIQ

Brivnik Philips serije 5000 zagotavlja učinkovito britje in zdaj poreže še več dlak z eno potezo*. Z napredno

tehnologijo SkinIQ zaznava gostoto dlak in se ji prilagaja za večje udobje.

Učinkovito britje

Zmogljivejše rezanje z vsako potezo

Sledi linijam vašega obraza

Usmerja dlake v optimalen položaj za britje

Tehnologija SkinIQ

Brivnik z močjo, ki ukroti brado

Za priročno britje

Odpiranje z enim dotikom za enostavno čiščenje

Izberite priročno suho ali osvežilno mokro britje

Poskrbite za simetrijo brkov in zalizcev

60 minut britja z 1-urnim polnjenjem

Intuitivnejša izkušnja britja

Električni brivnik z ekološko oznako Eco passport

Povsem napolnjen v eni uri

5 nastavitev dolžine za vsestransko nego brade
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Značilnosti

Rezila SteelPrecision

Zmogljivo, a nežno – 45 samoostrilnih rezil

SteelPrecision, vgrajenih v ta brivnik Philips,

opravi do 90.000 rezov na minuto, s čimer ob

vsakem potegu odrežejo več dlak** ter tako

poskrbijo za gladek in udoben rezultat britja.

Senzor prilagajanja moči

Električni brivnik je opremljen s pametnim

senzorjem za obrazne dlake, ki izmeri gostoto

125-krat na sekundo. Tehnologija nato

samodejno prilagaja moč britja za udobno in

nežno britje.

Prilagodljive glave 360-D

Ta električni brivnik Philips je zasnovan tako, da

s popolnoma prilagodljivimi glavami, ki se vrtijo

za 360°, sledi linijam vašega obraza za

temeljito in udobno britje.

Natančne glave z vodili za dlake

Natančni brivnik z novo obliko dopolnjujejo

kanali za usmerjanje dlak, ki poskrbijo za

optimalno britje in prijaznost do kože.

Odpiranje z enim dotikom

Očistite električni brivnik z dotikom gumba.

Preprosto odprite brivno glavo in jo sperite z

vodo.

Mokro in suho britje

Brivnik za mokro in suho britje, ki se prilagaja

vašim željam. Izberete lahko običajno suho

britje ali pa si v kombinaciji s svojo najljubšo

peno ali gelom privoščite osvežujoče mokro

britje.

Vzmetni prirezovalnik

Izpopolnite in definirajte obliko brkov in

zalizcev z vzmetnim prirezovalnikom ter

enostavno dovršite svoj videz.

Nastavek za oblikovanje brade

Z nastavkom za oblikovanje brade, ki omogoča

5 različnih nastavitev dolžine, lahko ustvarite

vse od popolne tridnevne bradice do lepo

oblikovane brade. Uporaben je tudi za

prirezovanje pred britjem.

60 minut brezžičnega britja

Brivnik za uporabo doma ali na poti. Z 1 uro

polnjenja si zagotovite 60 minut britja, če si

želite takojšnje in neprekinjene uporabe, pa ga

lahko priklopite tudi na električno napajanje. 
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Specifikacije

Zasnova

Ročaj: Gumijast ročaj

Barva: Usnjeno rjava

Brivne glave: Oglata

Dodatna oprema

Stojalo za polnjenje

Vzdrževanje: Ščetka za čiščenje

Nastavki: Oblikovalnik brade

Vgrajeno vzmetno rezilo

Potovanje in shranjevanje: Potovalna torbica

Enostavna uporaba

Mokro in suho: Mokra in suha uporaba

Čiščenje: Odpiranje z enim dotikom,

Popolnoma pralno

Zaslon: Zaslon LED, Indikator napolnjenosti

baterije, Potovalni zaklep

Učinkovito britje

Prilagajanje linijam: Prilagodljive glave 360-D

Sistem britja: Rezila SteelPrecision

Tehnologija SkinIQ: Senzor prilagajanja moči

Napajanje

Polnjenje: Povsem napolnjeno po 1 uri, 5-

minutno hitro polnjenje

Čas delovanja: 60 minut

Vrsta baterije: Litij-ionska

Samodejna napetost: 100–240 V

Moč v stanju pripravljenosti: 0,04 W

Največja poraba moči: 9 W

Servis

Nadomestna glava: Zamenjajte vsaki 2 leti s

SH71

2-letna garancija

* Preizkušeno v primerjavi z brivniki Philips serije 3000.
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