
 

Máquina de barbear
elétrica a húmido e a seco

Shaver series 5000

 
Sistema de lâminas
MultiPrecision

Cabeças flexíveis em 5 direções

Estilizador de barba SmartClick

 

S5650/41
Barbear rente, limpo e rápido
Protecção 10 vezes superior em comparação com uma lâmina

normal*

A máquina de barbear Series 5000 confere velocidade à sua rotina matinal com

um rápido sistema de lâminas MultiPrecision e cabeças totalmente laváveis.

Fácil de utilizar
60 minutos de utilização sem fios após um carregamento completo

1 hora de carregamento

Indicador da bateria de 3 nível e do bloqueio de viagem

Garantia de 2 anos, voltagem mundial e lâminas substituíveis

A máquina de barbear pode ser enxaguada em água corrente

Um barbear confortável
Barbear rapidamente as zonas de barba densa com mais 20% de potência

Um resultado final confortável e rente
O perfil de cabeça arredondado desliza suavemente pelo rosto, protegendo a sua

pele.

Obtenha um barbear confortável a seco ou refrescante a húmido com AquaTec

Lâminas que se elevam e cortam pêlos compridos e curtos para um barbear rápido

Cabeças que flectem em 5 direcções para um barbear rápido e rente

Aproveite ao máximo a sua máquina de barbear
Estilizador de encaixe para barba com 5 regulações de comprimento
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Destaques
Sistema de proteção da pele

Barbear rente sem cortes. O sistema de

lâminas MultiPrecision com perfil de cabeça

arredondado desliza suavemente pelo rosto,

protegendo a sua pele.

Aquatec Wet & Dry

Escolha como prefere barbear-se. Com a

vedação AquaTec Wet & Dry, pode optar por

um barbear rápido a seco, mas confortável. Ou

pode barbear-se a húmido – com gel ou

espuma – até debaixo do chuveiro.

Modo Turbo+

Barbeie as zonas de barba densa mais

rapidamente com um reforço extra de potência

de 20% ao activar o modo Turbo+.

Sistema de lâminas MultiPrecision

Obtenha um barbear rápido e apurado. O

nosso sistema de lâminas MultiPrecision

levanta e corta todos os pelos compridos e

curtos – tudo em apenas algumas passagens.

Cabeças flexíveis em 5 direções

Cabeças flexíveis em 5 direções com 5

movimentos independentes que asseguram

um bom contacto com a pele para um barbear

rápido e apurado, mesmo no pescoço e no

maxilar.

Abertura de um só toque

Basta abrir a cabeça e enxaguá-la

abundantemente em água corrente.

Visor LED

O visor intuitivo apresenta informações

relevantes, permitindo-lhe obter o melhor

desempenho da sua máquina: - indicador de

bateria de 3 nível - indicador de limpeza -

indicador de bateria fraca - indicador de

substituição de cabeças - indicador de

bloqueio de viagem

60 minutos de utilização sem fios

Mais de 60 minutos de autonomia, ou seja,

cerca de 20 sessões de barbear, depois de um

carregamento de uma hora. Esta máquina de

barbear funciona apenas no modo sem fios.

1 hora de carregamento

Barbeie-se durante mais tempo com cada

carregamento, graças à nossa potente bateria

de iões de lítio duradoura e com eficiência

energética. Efetue uma carga rápida de

5 minutos e terá energia suficiente para uma

sessão de barbear.
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Especificações
Acessórios
SmartClick: Estilizador da barba

Bolsa: Bolsa de viagem

Fácil de utilizar
Visor: Indicador da bateria de 3 níveis,

Indicador de carga fraca, Indicador de carga,

Indicador de limpeza, Indicador de

substituição de cabeças de corte, Indicador de

fecho de viagem

Limpeza: Lavável

Operação: Utilização sem cabo, Desligar da

ficha antes de usar

Potência
Voltagem automática: 100-240 V

Carregamento: Carga completa em 1 hora,

Carga rápida de 5 min. para 1 sessão de

barbear

Tipo de pilha/bateria: Iões de lítio

Autonomia: 60 min./20 sessões de barbear

Consumo em modo de espera: 0,1 W

Consumo máximo de energia: 9 W

Desempenho do barbear
Seguimento de contornos: Cabeças flexíveis

em 5 direções

SkinComfort: Sistema SkinProtection, AquaTec

Wet & Dry

Sistema de barbear: Sistema de lâminas

MultiPrecision, Tecnologia Super Lift & Cut

Modo Turbo+: Barbear com 20% de potência

extra

Design
Cor: Severum ST - Prateado Super Nova

Pega: Pega e manuseamento ergonómicos

Assistência
Cabeça de substituição: Substituir a cada

2 anos por SH50

2 anos de garantia

* Protege 10x mais em comparação com uma lâmina

normal - teste conduzido na Alemanha em 2015,

depois 21 dias ambientação

* Mais 20% de energia - em comparação com a não

utilização do modo Turbo+
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