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Výkonné holenie, jemné k pokožke
s technológiou SkinIQ

Holiaci strojček Philips série 5000 sa postará o výkonné holenie a teraz pri jednom ťahu zastrihne ešte viac

vlasov*. Je vybavený pokročilou technológiou SkinIQ, sníma a prispôsobuje sa hustote vlasov pre ešte príjemnejší

pocit pohodlia vašej pokožky.

Výkonné holenie

Lepší výkon holenia v každom ťahu

Sleduje obrysy vašej tváre

Vedie chlpy do správnej polohy na holenie

Technológia SkinIQ

Dostatočne výkonný holiaci strojček na skrotenie brady

Pre praktické holenie

Stačí otvoriť jedným dotykom a vyčistiť

Vyberte si praktické oholenie nasucho alebo osviežujúce oholenie namokro

Zarovnajte si fúzy a bokombrady

60 minút holenia po 1 hodine nabíjania

Intuitívnejší zážitok z holenia

Elektrický holiaci strojček s ekologickým pasom

Úplne nabitý za jednu hodinu

5 nastavení dĺžky pre všestrannú údržbu brady
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Hlavné prvky

Čepele SteelPrecision

45 výkonných a zároveň jemných

samoostriacich sa čepelí SteelPrecision na

tomto holiacom strojčeku Philips vykoná až

90 000 pohybov za minútu, na jeden ťah oholí

viac chlpov** pre čistú a pohodlnú úpravu.

Snímač Power Adapt

Elektrický holiaci strojček má inteligentný

snímač tvárového ochlpenia, ktorý načítava

hustotu ochlpenia 125-krát za sekundu.

Technológia sa automaticky adaptuje

strihaciemu výkonu, čo umožňuje šetrné

holenie bez námahy.

Flexibilné hlavy 360-D

Elektrický holiaci strojček Philips má úplne

flexibilné hlavy a je navrhnutý tak, aby sledoval

obrysy tváre pre dôkladné a pohodlné

oholenie.

Precízne hlavy Hair-Guide

Tento nový holiaci strojček na precízne holenie

je vylepšený o vodiace drážky pre optimálne

holenie a pohodlie pokožky.

Otvorenie jediným dotykom

Elektrický holiaci strojček vyčistíte

jednoduchým stlačením tlačidla. Stačí otvoriť

holiacu hlavu a opláchnuť ju vodou.

Mokré aj suché holenie

Holiaci strojček na mokré aj suché holenie,

ktorý sa prispôsobí vašim požiadavkám.

Vyberte si praktické oholenie nasucho alebo

použite obľúbenú penu alebo gél pre

osviežujúce oholenie namokro.

Výklopný zastrihávač

Zdokonaľte a spresnite si fúzy a bokombrady

vďaka výklopnému zastrihávaču – a dolaďte

svoj vzhľad bez námahy.

Nástavec na tvarovanie brady

Vďaka možnosti voľby z 5 rôznych nastavení

dĺžky môžete s nadstavcom na tvarovanie

brady vytvoriť dokonalé strnisko, ako aj krátku,

úhľadne zastrihnutú bradu. Je tiež praktický na

zastrihnutie brady pred holením.

60 min. holenia bez pripojenia do siete

Holiaci strojček na doma aj na cesty. Získajte

60 minút holenia po 1 hodine nabíjania alebo

ho zapojte do siete pre okamžité holenie

s nepretržitým výkonom. 
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Technické údaje

Dizajn

Telo: Gumené držadlo

Farba: Kožená hnedá

Holiace hlavy: Hranaté

Jednoduché použitie

Čistenie: Otvorenie jediným dotykom, Plne

umývateľný

Displej: LED displej, Indikátor úrovne nabitia

batérie, Cestový zámok

Holenie za mokra aj za sucha: Na suché aj

mokré použitie

Výkon pri holení

Sledovanie kontúr: Flexibilné hlavy 360-D

Holiaci systém: Čepele SteelPrecision

Technológia SkinIQ: Snímač Power Adapt

Príkon

Nabíjanie: Úplné nabitie za 1 hodinu, Rýchle 5-

minútové nabíjanie

Prevádzková doba: 60 minút

Typ batérie: Li-ion

Automatická voľba napätia: 100 – 240 V

Spotreba v pohotovostnom režime: 0,04 W

Max. spotreba energie: 9 W

Príslušenstvo

Stojan na nabíjanie

Údržba: Čistiaca kefka

Nadstavce: Nástroj na tvarovanie brady

Integrovaný výklopný zastrihávač

Cestovanie a skladovanie: Cestovné puzdro

Servis

2-ročná záruka

Náhradná hlava: Vymieňajte každé 2 roky za

model SH71

* Testované v porovnaní so sériou Philips 3000.
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