Tørr elektrisk
barbermaskin
Shaver series 5000
MultiPrecision-bladsystem
Flex-hoder med fem retninger
SmartClick-presisjonstrimmer

Tett, rask barbering
Med barbermaskinen i 5000-serien går morgenrutinen unna i en fei – med et raskt
MultiPrecision-bladsystem og skjærehoder som kan vaskes.
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Lett å bruke
Barbermaskinen kan skylles under springen
Batteriindikator med ett nivå og transportlåsindikatorer
40 minutter med trådløs barbering
1 times ladetid
2-års garanti, global spenning og utskiftbare blader
Et komfortabelt og glatt sluttresultat
Hodene bøyer seg i fem retninger, noe som gir en rask og tett barbering
Du får en rask barbering ettersom bladene først hever hårene og så kutter dem, lange
som korte
Løfter hårene for en tett barbering
Få mest mulig ut av barbermaskinen
Trimmer som klikkes på for perfekt trimming av bart og sideskjegg
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Høydepunkter
MultiPrecision-bladsystem

LED-display

SmartClick-presisjonstrimmer

Få en rask og tett barbering. MultiPrecisionbladsystemet løfter og kutter alt av hår og
skjeggstubber – med noen få bevegelser.

Det intuitive displayet viser relevant
informasjon slik at du kan få best mulig ytelse
ut av barbermaskinen: – batteriindikator med
ett nivå – rengjøringsindikator – indikator for
lavt batterinivå – indikator for utskifting av
skjærehode – indikator for reiselås

Klikk på den hudvennlige presisjonstrimmeren.
Den er ideell for å vedlikeholde barten og
trimme kinnskjegget.

Flex-hoder med fem retninger

Super Lift & Cut-funksjon

40 minutter med trådløs barbering

Flex-hoder med fem retninger og fem
uavhengige bevegelser sørger for tett kontakt
med huden for en rask og tett barbering, selv
på halsen og haken.
Ettrykks åpneknapp

Du får 40+ minutters driftstid – som tilsvarer ca.
13 barberinger – på én times lading. Eller du
kan koble enheten til strømnettet.

Få en tettere barbering med de doble Super Lift
& Cut Action-bladene. Det første bladet løfter
hvert hår, mens det andre bladet komfortabelt
kutter under hudnivå, noe som gir virkelig jevne
resultater.
Laget for å vare

1 times ladetid

Trykk ganske enkelt opp hodene, og skyll dem
grundig under springen.
Barber lenge før du må lade opp igjen, takket
være det kraftige, energieﬀektive Li-ionbatteriet som varer. Hvis du lader raskt i fem
minutter, får du nok strøm til én barbering.

Alle våre barbermaskiner leveres med en 2-års
verdensomspennende garanti og kan tilpasse
til alle spenninger. De langvarige bladene
trenger bare å byttes etter to år.
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Spesiﬁkasjoner
Barberingsresultat
Følger konturene: Flex-hoder med fem
retninger
Barberingssystem: MultiPrecision-bladsystem,
Super Lift & Cut-funksjon
Drift
Automatisk spenning: 100–240 V
Lading: Fulladet på 1 time, Hurtiglading i 5
minutter for én barbering, Oppladbar
Driftstid: 40 min / 13 barberinger

Batteritype: Litium-ion
Stand-by-strøm: 0,1 W
Maks. strømforbruk: 9 W

Utforming
Farge: Koksgrå – mørk kongeblå
Håndtak: Ergonomisk grep og håndtering

Brukervennlighet
Skjerm: Batteriindikator med ett nivå, Indikator
for lavt batterinivå, Ladeindikator,
Rengjøringsindikator, Indikator for utskifting av
skjærehoder, Indikator for reiselås
Rengjøring: Alt kan vaskes
Drift: Bruk med og uten ledning

Tilbehør
Vedlikehold: Beskyttende deksel
SmartClick: Presisjonstrimmer
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Service
Erstatningshode: Bytt annethvert år med SH50
To års garanti

