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Pencukuran bertenaga, lembut di kulit
dengan teknologi SkinIQ

Philips Series 5000 memberikan pencukuran yang bertenaga, kini memotong lebih banyak rambut per tarikan*.

Dilengkapi teknologi SkinIQ yang canggih, pencukur ini bisa merasakan ketebalan rambut Anda sehingga lebih

nyaman di kulit.

Pencukuran yang bertenaga
Mengikuti kontur wajah Anda

Mengarahkan rambut ke posisi pemotongan yang optimal

Performa tinggi di setiap pencukuran

Teknologi SkinIQ
Pencukur bertenaga yang optimal dalam merapikan janggut

Untuk pencukuran yang praktis
Pilih pencukuran kering yang nyaman atau pencukuran basah yang menyegarkan

Menyempurnakan tampilan kumis dan cambang Anda

1 jam pengisian daya untuk 60 menit pencukuran

Pengalaman mencukur yang lebih responsif

Pod pembersih yang kuat untuk perawatan dan kebersihan alat cukur

Alat cukur listrik dengan Eco passport

Daya terisi penuh dalam satu jam
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Kelebihan Utama
Pisau SteelPrecision

Dengan pencukuran bertenaga yang lembut,

pisau SteelPrecision 45 yang dapat mengasah

sendiri di pencukur Philips dapat

menyelesaikan hingga 90.000 aksi

pemotongan per menit, memotong lebih

banyak rambut dalam setiap aksi** untuk hasil

akhir yang bersih dan rapi.

Sensor Power Adapt

Pencukur elektrik ini memiliki sensor rambut

wajah cerdas yang mendeteksi ketebalan

rambut 125 kali per detik. Teknologi ini

menyesuaikan tenaga pemotongan secara

otomatis untuk pencukuran yang mudah dan

lembut.

Kepala cukur lentur 360 derajat

Dengan desain yang mampu mengikuti kontur

wajah, pencukur listrik Philips ini memiliki

kepala yang sangat fleksibel dan dapat

berputar 360° guna mendapatkan pencukuran

yang menyeluruh dan nyaman.

Kepala presisi Pemandu Rambut

Pencukur presisi dengan bentuk baru ini

disempurnakan dengan saluran pengarahan

rambut untuk pemotongan yang optimal dan

kenyamanan kulit.

Pod Quick Clean bebas kabel

10x lebih efektif dibanding membersihkan

dengan air**, pod pembersih yang kuat dapat

membersihkan dan melumasi pencukur

dengan menyeluruh hanya dalam 1 menit. Alat

ini membantu menjaga kinerja alat cukur dan

meningkatkan kebersihan.

Pencukuran basah atau kering

Pencukur basah dan kering yang sesuai

dengan kebutuhan Anda. Pilih pencukuran

kering yang nyaman, atau gunakan busa atau

gel favorit Anda untuk pencukuran basah yang

menyegarkan.

Pemangkas pop-up

Rawat dan sempurnakan kumis dan cambang

Anda dengan pemangkas pop-up—dan

lengkapi penampilan Anda dengan praktis.

60 menit pencukuran tanpa kabel

Alat cukur yang cocok digunakan di rumah

atau saat dalam perjalanan. Dapatkan 60

menit waktu pencukuran dengan mengisi daya

selama 1 jam. Atau, colokkan ke stopkontak

untuk terus mendapatkan daya. 

Waktu pengisian 1 jam

Isi daya alat cukur Anda hanya dalam 1 jam

dengan baterai lithium-ion yang andal dan

efisien. Sedang terburu-buru? Colokkan alat

cukur ke stopkontak selama 5 menit dan

dapatkan daya untuk 1 kali pencukuran.
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Spesifikasi
Mudah digunakan
Layar: Tampilan LED, Indikator batas baterai,

Travel lock (pengunci)

Basah & Kering: Penggunaan basah dan

kering

Membersihkan: Membuka dengan sekali

sentuh, Dapat dicuci seluruhnya

Performa Pencukuran
Sistem pencukuran: Pisau SteelPrecision

Mengikuti kontur: Kepala cukur lentur 360

derajat

Teknologi SkinIQ: Sensor Power Adapt

Daya
Pengisian daya: 1 jam pengisian daya penuh,

Pengisian daya cepat 5 menit

Jenis baterai: Li-ion

Voltase otomatis: 100-240 V

Lama pemakaian: 60 menit

Daya siaga: 0,04 W

Konsumsi daya maks.: 9 W

Desain
Warna: Electric Blue

Gagang: Genggaman karet

Kepala pencukur: Bersudut

Aksesori
Perawatan: Sikat pembersih

Pod Quick Clean: 1 kartrid disertakan, Y

Pemangkas pop up terintegrasi

Perjalanan dan penyimpanan: Tutup

pelindung, Kantung lembut

Layanan
Garansi 2 tahun

Kepala cukur pengganti SH71: Ganti setiap 2

tahun dengan SH71

* Diuji versus Philips Series 3000.

* * Membandingkan serpihan cukur setelah

menggunakan cairan pembersih vs. air dalam kartrid
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