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Effektiv barbering, skånsom mod huden
med SkinIQ-teknologi

Philips 5000-serien giver en effektiv barbering og fjerner nu endnu flere hår pr. strøg*. Shaveren er udstyret med

avanceret SkinIQ-teknologi, så den registrerer og tilpasser sig hårtætheden, og du får en bedre hudkomfort.

En effektiv barbering
Fjerner flere hår pr. strøg

Følger dit ansigts konturer

Anbringer håret i den optimale skæreposition

SkinIQ-teknologi
En shaver der tæmmer skæg

Til en praktisk barbering
Vælg en praktisk tør eller en opfriskende våd barbering

Opjævn dit overskæg og bakkenbarter

60 minutters barbering efter én times opladning

En mere intuitiv barbering

Effektiv rensekapsel til vedligeholdelse og hygiejne

Den elektriske shaver med Eco Passport

Fuldt opladet på en time



Elektrisk Wet & Dry-shaver S5579/50

Vigtigste nyheder
SteelPrecision-skær

De 45 selvslibende SteelPrecision-skær på

denne Philips-shaver er effektive og alligevel

skånsomme og udfører op til 90.000

skærehandlinger i minuttet, så du kan fjerne

flere hår pr. strøg** og opnå et rent og

behageligt resultat.

Power Adapt-sensor

Den elektriske shaver har en intelligent sensor

til ansigtshår, der aflæser hårets tæthed 125

gange i sekundet. Teknologien tilpasser

automatisk skærestyrken og giver ubesværet og

nænsom barbering.

Fleksible 360-D-hoveder

Denne elektriske Philips-shaver er designet til

at følge ansigtets konturer og har fuldt fleksible

hoveder, der drejer 360° for at opnå en grundig

og behagelig barbering.

Hårføringspræcisionshoveder

Denne nye formpræcisionsshaver er forbedret

med hårføringskanaler, der giver optimal

afskæring og hudkomfort.

Ledningsfri kapsel til hurtig rengøring

Rensekapslen er 10 gange så effektiv som

rengøring med vand** og renser og smører

shaveren grundigt på blot 1 minut. Den er med

til at opretholde shaverens ydeevne og

forbedrer hygiejnen.

Våd og tør barbering

En våd og tør shaver, der tilpasser sig dine

præferencer. Vælg en praktisk tørbarbering,

eller kombiner med din yndlingsbarberskum

eller -gel for en forfriskende vådbarbering.

Pop-up-trimmer

Finjuster og definer dit overskæg og

bakkenbarter med pop-up-trimmeren – og

fuldend dit look uden besvær.

60 minutters ledningsfri barbering

En shaver til hjemmet eller på farten. Få 60

minutters barberingstid efter en opladning på 1

time, eller tilslut den for øjeblikkelig og

kontinuerlig strøm. 

1 times opladningstid

Shaveren oplades helt på blot 1 time med det

kraftige og energieffektive litiumion batteri. Har

du travlt? Lad din shaver oplade i 5 minutter,

og få strøm nok til 1 fuld barbering.
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Specifikationer
Brugervenlig
Wet & Dry: Våd og tør brug

Display: LED-display, Indikator for

batterikapacitet, Rejselås

Rengøring: Åbnes med et enkelt tryk, Vaskbar

Barberingsresultat
Konturfølgende: Fleksible 360-D-hoveder

Barberingssystem: SteelPrecision-skær

SkinIQ-teknologi: Power Adapt-sensor

Tilbehør
Vedligeholdelse: Rensebørste

Kapsel til hurtig rengøring: 1 patron medfølger,

Ja

Integreret pop-up-trimmer

Rejse og opbevaring: Rejseetui

Design
Farve: Elektrisk blå

Håndgreb: Gummigreb

Skær: Vinklet

Strøm
Automatisk spændingstilpasning: 100-240 V

Batteritype: Li-ion

Opladning: Fuld opladning på 1 time,

Lynopladning på 5 min.

Driftstid: 60 minutter

Standby-forbrug: 0,04 W

Maks. strømforbrug: 9 W

Service
2 års garanti

Udskiftning af hoved SH71: Udskift hvert 2. år

med SH71

* Testet i forhold til Philips Series 3000.

* * Sammenligning af rester fra barbering efter brug af

rensevæske i forhold til vand i patronen
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