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Barbear eficaz e suave para a pele
com tecnologia SkinIQ

A Philips Series 5000 proporciona um barbear eficaz, cortando agora ainda mais pelos a cada passagem*.

Equipada com tecnologia SkinIQ avançada, a máquina de barbear deteta e adapta-se à densidade do pelo,

para um maior conforto da pele.

Um barbear eficaz

Segue os contornos do seu rosto

Guia os pelos para a posição de corte ideal

Mais desempenho de corte em cada passagem

Tecnologia SkinIQ

Uma máquina de barbear com o poder de domar barbas

Para um barbear prático

Escolha entre um barbear prático a seco ou um barbear refrescante a húmido

Apare o bigode e as patilhas

60 minutos de autonomia após 1 hora de carregamento

Uma experiência de barbear mais intuitiva

Sistema de limpeza potente para manutenção e higiene

Acessório aparador para pelos do nariz

A máquina de barbear elétrica com um Eco passport

Carregamento completo numa hora
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Destaques

Lâminas SteelPrecision

Potentes, mas suaves, as 45 lâminas

SteelPrecision autoafiáveis desta máquina de

barbear Philips completam até 90 000 ações

de corte por minuto, cortando mais pelos por

passagem** para um acabamento perfeito e

confortável.

Sensor Power Adapt

A máquina de barbear elétrica dispõe de

sensor inteligente de pelos faciais que lê a

densidade dos pelos 125 vezes por segundo. A

tecnologia adapta-se automaticamente ao

poder de corte para um barbear suave e sem

esforço.

Cabeças flexíveis 360-D

Concebida para seguir os contornos do seu

rosto, esta máquina de barbear elétrica Philips

possui cabeças totalmente flexíveis que rodam

360° para um barbear cuidado e confortável.

Cabeças de precisão com orientação do pelo

Esta máquina de barbear de precisão de novo

formato foi melhorada com canais de

orientação do pelo para corte e conforto da

pele ideais.

Quick Clean Pod sem fios

10x mais eficiente do que a limpeza com

água**, o potente sistema de limpeza lubrifica

e limpa cuidadosamente a sua máquina de

barbear em apenas 1 minuto. A sua utilização

ajuda a manter o desempenho da máquina de

barbear e a aumentar a higiene.

Barbear a húmido ou a seco

Uma máquina de barbear a húmido e a seco

que se adapta às suas preferências. Escolha

entre um barbear prático ou utilize-a com a

sua espuma ou o seu gel favorito para obter

um barbear a húmido refrescante.

Aparador de patilhas

Retoque e defina o seu bigode e as patilhas

com o aparador e complete o seu estilo com

facilidade.

Acessório aparador para pelos do nariz

Desfrute da versatilidade da sua máquina de

barbear com o acessório aparador para pelos

do nariz. Basta encaixar o acessório para

aparar pelos indesejados no nariz e nas

orelhas.

60 minutos de autonomia sem fios

Uma máquina de barbear para utilizar em casa

ou para levar consigo. Consiga 60 minutos

para se barbear com um carregamento de

1 hora.
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Especificações

Acessórios

Manutenção: Escova de limpeza

Acessórios: Aparador para pelos do nariz

Aparador para pêlos do nariz incluído

Quick Clean Pod: 1 recarga incluída, Sim

Aparador de patilhas integrado

Transporte e armazenamento: Tampa de

protecção, Bolsa flexível, Estojo de viagem

Potência

Carregamento: Carga completa em 1 hora,

Carga rápida de 5 minutos

Voltagem automática: 100-240 V

Autonomia: 60 minutos

Tipo de pilha: Iões de lítio

Consumo em modo de espera: 0,04 W

Consumo máximo de energia: 9 W

Design

Cor: Azul petróleo

Pega: Pega em borracha

Cabeças de corte: Angulares

Assistência

Garantia de 2 anos

Cabeça de substituição SH71: Substituir a cada

2 anos por SH71

Desempenho do barbear

Seguimento de contornos: Cabeças flexíveis

360-D

Sistema de barbear: Lâminas SteelPrecision

Tecnologia SkinIQ: Sensor Power Adapt

Fácil de utilizar

Visor: Monitor LED, Indicador do nível de

carga, Bloqueio de viagem

Húmido e seco: Utilização a húmido e a seco

Limpeza: Abertura com um só toque, Lavável

* Testado em comparação com a Philips Series 3000.

* * Comparação de resíduos de barbear após a utilização

de líquido de limpeza vs. água no cartucho
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