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Мокро или сухо защитено бръснене
Предпазва 10 пъти по-добре в сравнение с обикновено ножче за

бръснене

Самобръсначката AquaTouch защитава кожата ви, докато се наслаждавате на освежаващо

бръснене. Нашата система ножчета MultiPrecision с глави със закръглен профил се плъзга

гладко по кожата ви и е проектирана да я защитава.

Комфортно и гладко бръснене

Закръглен профил на главата се плъзга плавно, предпазвайки кожата ви

Изпитайте комфортно сухо или освежаващо мокро бръснене с технологията Aquatec

Ножчетата повдигат и отрязват дългите и късите косъмчета за бързо бръснене

Главите се движат в 5 направления за бързо и гладко бръснене

Повдига косъмчетата за гладко и комфортно бръснене

Лесна употреба

45 минути безкабелно бръснене

1 час време за зареждане

Индикатори с 1 степен за батерията и заключване при пътуване

Получете максимума от самобръсначката си

Приставка тример за идеално оформяне на мустаци и бакенбарди

Запазете самобръсначката си като нова със SmartClean

Включва касетка за 3 месеца удобно почистване



Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене S5400/26

Акценти

Система за защита на кожата

Бръснете гладко без убождания и порязвания.

Системата ножчета MultiPrecision със закръглен

профил на главата се плъзга плавно, като защитава

кожата ви.

Aquatec за мокро и сухо бръснене

Изберете как предпочитате да се бръснете. С

уплътнението AquaTec за мокро и сухо бръснене

можете да изберете бързо, но комфортно сухо

бръснене или бръснене на мокро – с гел или пяна –

дори под душа.

Система ножчета MultiPrecision

Получете бързо и гладко бръснене. Нашата система

ножчета MultiPrecision повдигат и отрязват всички

косми и останалите наболи косъмчета – само с

няколко движения.

Подвижни глави в 5 посоки

Подвижните глави в 5 посоки с независими движения

в 5 направления осигуряват плътен контакт с кожата

за бързо и гладко бръснене дори по врата и линията

на челюстта.

Прецизен тример SmartClick

Поставете нашия щадящ кожата прецизен тример,

за да завършите външния си вид. Той е идеален за

поддържане на мустаци и за подрязване на

бакенбарди.

Система SmartClean

С едно докосване на бутон SmartClean почиства,

смазва и зарежда вашата самобръсначка, с което я

поддържа в най-добра форма.

45 минути безкабелно бръснене

Ще имате над 45 минути време за работа – това са

около 15 бръснения – с едночасово зареждане. Тази

самобръсначка работи само в безкабелен режим.

1 час време за зареждане

Бръснете се по-дълго с всяко зареждане

благодарение на мощната ни, енергоспестяваща,

дълготрайна литиево-йонна батерия. Заредете

набързо за 5 минути и ще имате достатъчен заряд за

едно бръснене.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Работни показатели при бръснене

Следване на контура: Подвижни глави в 5 посоки

Система за бръснене: Система ножчета

MultiPrecision, Функция Super Lift & Cut

SkinComfort: AquaTec за мокро и сухо бръснене,

Система за защита на кожата

Аксесоари

SmartClean: Почиства, Зарежда, Смазва, Почистваща

касета (приложена)

SmartClick: Прецизен тример

Калъф: Калъф за пътуване

Лесна употреба

Дисплей: 1-степенен индикатор за батерията,

Индикатор за изтощена батерия, Индикатор за

зареждане, Индикатор за почистване, Индикатор за

смяна на бръснещите глави, Индикатор за заключване

при пътуване

Почистване: Може да се мие изцяло

Работен режим: Изключете от контакта преди

употреба

Дизайн

Дръжка: Ергономичен захват и управление

Цвят: Въгленово сиво – водно синьо – сребриста

свръхнова

Захранване

Автоматичен избор на напрежение: 100 – 240 V

Тип батерия: Литиево-йонна

Време на работа: 45 мин/15 бръснения

Зареждане: 1-часово пълно зареждане, Бързо

зареждане – 5 минути за 1 бръснене

Максимална консумация на енергия:

9 W

Мощност в режим на готовност: 0,1 W

Сервиз

2 години гаранция

Сменяема глава: Подменяйте на всеки 2 години с

SH50

* Защитава 10 пъти по-добре от обикновено ножче – тест,

проведен в Германия през 2015 г. след 21 дни за адаптация
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