
 

 

Philips Shaver series 7000, 
5000
Náhradné holiace hlavy

Čepele SteelPrecision
Vhodné pre všetky S7000
Vhodné pre model hranatého 
tvaru S5000
Nekompa. so star. mod. ako 
S5000

SH71/50
Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
Pre 100 % výsledky vymieňajte holiace hlavy každé 2 roky
Hlavy vášho holiaceho strojčeka počas dvoch rokov oholia na vašej tvári až 9 miliónov 
chĺpkov. Vymeňte holiace hlavy a získajte znova 100 % výkon.

Hladké oholenie
• Silný výkon v každom ťahu

Jednoduché používanie
• Vymeňte holiace hlavy a opäť dosiahnite 100 % výkon
• Obnovte svoj holiaci strojček veľmi jednoducho

Kompatibilita
• Kompatibilné s radom S7xxx a hranatými modelmi radu S5xxx



 Kompatibilné s S7000, S5000

Náhradné hlavy SH71 sú kompatibilné so všetkými 
holiacim strojčekmi série 7000 (S7xxx) a strojčekmi 
hranatého tvaru série 5000 (S5xxx). Nie sú 
kompatibilné so zaoblenými strojčekmi série 5000, 
ktoré namiesto toho používajú náhradné hlavy SH50.

Čepele SteelPrecision

Čepele SteelPrecision zvládnu až 90 000 holiacich 
pohybov za minútu, čo zabezpečí väčšiu presnosť a 
oholenie väčšieho množstva chĺpkov jedným 
ťahom*. 45 vysokovýkonných čepelí, ktoré sú 
samoostriace a vyrobené v Európe.

Jednoduchá výmena

1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a vyberte držiak 
holiacej hlavy. 2. Otočte poistné krúžky proti smeru 
hodinových ručičiek a vyberte ich. 3. Vyberte staré 
holiace hlavy a vložte náhradné (drážky by mali 
presne zapadnúť do výčnelkov). 4. Poistné krúžky 
položte späť a otáčajte nimi v smere hodinových 
ručičiek, až kým nebudete počuť kliknutie. 5. 
Nasaďte späť držiak holiacej hlavy a zatvorte ho.

Dodajte svojmu holiacemu strojčeku 
nový výkon

Vymeňte holiace hlavy a opäť dosiahnite 100 % 
výkon.
SH71/50

Technické údaje
Holiace hlavy
• Vhodné pre typ produktov: Všetky holiace 

strojčeky série 7000, Modely hranatého tvaru série 
5000

• Holiace hlavy v jednom balení: 3
•

* Testované v porovnaní so sériou Philips 3000.
Dátum vydania  
2022-09-14

Verzia: 5.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com
Hlavné prvky
Náhradné holiace hlavy
Čepele SteelPrecision Vhodné pre všetky S7000, Vhodné pre model hranatého tvaru S5000, Nekompa. so 
star. mod. ako S5000

http://www.philips.com

