
 

 

Philips Shaver series 7000, 
5000
Náhradní holicí hlavy

Břity SteelPrecision
Hodí se ke všem modelům S7000
Hodí se pro hranatý model S5000
Nekompatibilní se staršími 
modely S5000

SH71/50
Udržujte svůj holicí strojek jako nový

Chcete-li dosáhnout 100% výkonu, měňte hlavy každé 2 roky
Během dvou let váš holicí strojek zastřihne 9 milionů chloupků na tváři. Vyměňte hlavy 
holicího strojku a získejte zpět 100% výkon.

Hladké oholení
• Vysoká účinnost při každém tahu

Snadné použití
• Vyměňte hlavy holicího strojku a získejte zpět 100% výkon.
• Holicí strojek jednoduše resetujte

Kompatibilita
• Kompatibilní se všemi modely S7xxx a hranatým modelem S5xxx



 Kompatibilní s modely S7000 a S5000

Náhradní hlavy SH71 jsou kompatibilní se všemi 
holicími strojky řady 7000 (S7xxx) a s hranatými 
modely řady 5000 (S5xxx). Nejsou kompatibilní se 
zaoblenými modely řady 5000, do kterých se místo 
nich používají náhradní hlavy SH50.

Břity SteelPrecision

Díky až 90 000 střihům za minutu holí břity 
SteelPrecision hladce a jedním tahem oholí více 
vousů*. Jedná se o 45 vysoce účinných samoostřicích 
břitů vyrobených v Evropě.

Jednoduchá výměna

1. Stiskněte uvolňovací tlačítka a sejměte držák holicí 
hlavy. 2. Otočte pojistnými kroužky proti směru 
hodinových ručiček a vyjměte je. 3. Vyjměte staré 
holicí hlavy a vložte náhradní (zářezy by měly přesně 
sedět na výstupcích). 4. Nasaďte pojistné kroužky 
zpět a otočte jimi ve směru hodinových ručiček, 
dokud neuslyšíte cvaknutí. 5. Vložte držák holicího 
strojku zpět a zavřete jej.

Udržujte svůj holicí strojek jako nový

Vyměňte hlavy holicího strojku a získejte zpět 100% 
výkon.
SH71/50

Přednosti
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Holicí hlavy
• Vhodné pro následující výrobky: Všechny holicí 

strojky řady 7000, Hranaté modely řady 5000
• Počet holicích hlav v balení: 3
•

Specifikace
Náhradní holicí hlavy
Břity SteelPrecision Hodí se ke všem modelům S7000, Hodí se pro hranatý model S5000, Nekompatibilní se 
staršími modely S5000
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