Philips Shaver series 5000
Elektrisch scheerapparaat
voor nat en droog scheren

SteelPrecision-mesjes
Power Adapt-sensor
360-D flexibele scheerhoofden
Geïntegreerde uitklapbare
trimmer

S5579/50

Krachtig scheren, zacht voor de huid
met SkinIQ-technologie
De Philips 5000-serie zorgt voor een krachtige scheerbeurt en scheert nu nog meer haar
per beweging*. Het scheerapparaat is uitgerust met geavanceerde SkinIQ-technologie en
detecteert en past zich aan uw haardichtheid aan voor meer huidcomfort.
Voor makkelijk scheren
• Kies voor handig droog of verfrissend nat scheren
• Breng uw snor en bakkebaarden op gelijke hoogte
• 60 minuten scheren na 1 uur opladen
• Een intuïtievere scheerervaring
• Krachtige schoonmaakpod voor onderhoud en hygiëne
• Het elektrische scheerapparaat met een Eco-paspoort
• Volledig opgeladen in één uur
SkinIQ-technologie
• Een scheerapparaat met de kracht om baarden te bedwingen
Een krachtige scheerbeurt
• Meer trimresultaten bij elke beweging
• Volgt de contouren van uw gezicht
• Brengt het haar in de optimale knippositie

Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
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SteelPrecision-mesjes Power Adapt-sensor, 360-D flexibele scheerhoofden, Geïntegreerde uitklapbare trimmer

Kenmerken
SteelPrecision-mesjes

flexibele scheerhoofden die 360° draaien voor
een grondige en comfortabele scheerbeurt.

een prettig droog scheerresultaat, of gebruikt
uw favoriete scheerschuim of gel voor een
verfrissend natte scheerbeurt.

Hair-Guide-precisiescheerhoofden
Uitklapbare trimmer

De 45 zelfslijpende SteelPrecision-mesjes van
dit Philips-scheerapparaat werken krachtig
maar zacht, maken tot wel 90.000
knipbewegingen per minuut, en scheren meer
haar per beweging** voor een strakke,
comfortabele scheerbeurt.

Dit precisiescheerapparaat met nieuwe vorm
is verbeterd met haargeleidende kanalen voor
optimaal knip- en huidcomfort.

Power Adapt-sensor

Draadloze Quick Clean Pod

Verfijn en definieer uw snor en bakkebaarden
met de uitklapbare trimmer en maak uw look
met gemak af.
60 minuten draadloos scheren

Het elektrische scheerapparaat heeft een
intelligente gezichtshaarsensor die de
haardichtheid 125 keer per seconde meet. De
technologie past het scheervermogen
automatisch aan voor moeiteloos en zacht
scheren.

De krachtige schoonmaakpod is 10x
effectiever dan reiniging met water** en reinigt
en smeert uw scheerapparaat grondig in
slechts 1 minuut. Het gebruik van de
schoonmaakpod zorgt dat uw scheerapparaat
uitstekend blijft presteren en vergroot de
hygiëne.

Een scheerapparaat voor thuis of onderweg.
Na een oplaadtijd van 1 uur kunt u 60 minuten
scheren of de stekker in het stopcontact
steken voor direct en continu scheren.
1 uur oplaadtijd

360-D flexibele scheerhoofden
Nat of droog scheren

Dit elektrische scheerapparaat van Philips volgt
de contouren van uw gezicht en heeft volledig

Een scheerapparaat voor nat en droog gebruik
die zich aanpast aan uw voorkeur. Kies voor

Laad uw Philips-scheerapparaat in slechts 1 uur
volledig op met de krachtige en energiezuinige
lithium-ionbatterij. Hebt u haast? Sluit uw
scheerapparaat 5 minuten aan op netstroom
en u hebt genoeg vermogen voor 1 volledige
scheerbeurt.
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Specificaties
Vermogen

• Automatisch voltage: 100 - 240 V
• Opladen: Volledig opladen in 1 uur, Snel opladen in
5 minuten
• Gebruikstijd: 60 minuten
• Batterijtype: Li-ion
• Energieverbruik in stand-by: 0,04 W
• Maximaal energieverbruik: 9 W

Gebruiksgemak

• Reiniging: Open met één druk op de knop, Volledig
wasbaar
• Display: LED-display, Indicatie voor batterij
opladen, Reisslot
• Nat & droog: Nat en droog te gebruiken

Accessoires

• Onderhoud: Reinigingsborsteltje

• Quick Clean Pod: 1 cassette meegeleverd, Ja
• Geïntegreerde uitklapbare trimmer
• Reizen en opslag: Reisetui

Ontwerp

• Handvat: Rubberen greep
• Kleur: Electric Blue
• Scheerhoofden: Hoekig

Scheerresultaten

• Contourvolgend: 360-D flexibele scheerhoofden
• Scheersysteem: SteelPrecision-mesjes
• SkinIQ-technologie: Power Adapt-sensor

Service

• 2 jaar garantie
• Vervangend scheerhoofd SH71: Elke 2 jaar
vervangen met SH71
•
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* Getest in vergelijking met Philips-serie 3000.
* * Scheerresten na gebruik van reinigingsvloeistof in plaats van water
in de cassette met elkaar vergeleken

