
 

 

Philips AquaTouch
rakapparat för våt- och 
torrakning med Aquatec 
för våt- och torrakning

MultiPrecision -rakbladssystem

45 min. sladdlös anv. på 1 tim. 
laddn.
SmartClick-precisionstrimmer
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V
Sk
Aq
Vå
är 
åt- eller torrakning, skyddande rakning
yddar tio gånger bättre jämfört med ett vanligt rakblad
uatouch-rakapparaten skyddar huden medan du njuter av en uppfriskande rakning. 
rt MultiPrecision-bladsystem med rundade profilhuvuden glider mjukt över huden och 
utvecklade för att skydda huden.

Ett behagligt och nära rakningsresultat
• Rundade rakhuvuden som skyddar huden
• Med AquaTec kan du antingen få en bekväm torrakning eller en uppfriskande våtrakning
• Rakbladen lyfter och klipper sedan av långa och korta hårstrån för en snabbare rakning
• Rakhuvudena roteras i fem riktningar för en snabb, hudnära rakning
• Lyfter hårstråna för en hudnära, bekväm rakning

Lättanvänd
• 45 minuters sladdlös rakning
• En timmes laddningstid
• Batteri med en nivå och indikatorer för reslås
• 2-årsgaranti, spänning för användning i hela världen och utbytbara blad

Få ut mesta möjliga av din rakapparat
• Trimmer med klickfäste för mustasch och polisonger



 Hudvårdssystem

Nära rakning utan röda prickar eller skärsår. 
Vårt bladsystem MultiPrecision med rundad 
huvudprofil glider mjukt över huden samtidigt 
som den skyddas.

Aquatec för våt- och torrakning

Välj hur du vill raka dig. Med AquaTec våt- och 
torrtätning kan du göra en snabb men behaglig 
torrakning eller välja att våtraka dig – med 
rakgel eller raklödder – t.o.m. i duschen.

MultiPrecision -rakbladssystem

Få en rakning som är snabb och nära. Vårt 
bladsystem MultiPrecision höjer och skär av 
alla hårstrån och skäggstubb – allt i ett par drag.

Flex-huvuden i 5 riktningar.

Flexibla huvuden som kan roteras i fem 
riktningar oberoende av varandra ger en nära 
kontakt med huden för snabb och nära rakning 
även på halsen och längs käken.

SmartClick-precisionstrimmer

Sätt på vår hudvänliga precisionstrimmer för 
att få en välvårdad finish på ditt utseende. Den 
är perfekt för att trimma mustaschen och 
polisongerna.

45 minuters sladdlös rakning

Du får mer än 45 minuters drifttid – det är 
ungefär 15 rakningar – på en timmes laddning. 
Den här rakapparaten fungerar endast i 
sladdlöst läge.

En timmes laddningstid

Raka längre med varje laddning tack vare vårt 
kraftfulla, energieffektiva och hållbara 
litiumjonbatteri. Gör en snabb laddning i 5 
minuter så har du tillräckligt med ström för en 
rakning.

LED-skärm

På den intuitiva displayen visas relevant 
information som gör det möjligt för dig att få ut 
maximal prestanda av din rakapparat: - 
Batteriindikator med tre nivåer - Indikator för 
rengöring - Indikator för låg batterinivå - 
Indikator för byte av rakhuvud - Indikator för 
reslås

Philips Green-logotyp
Miljövänliga produkter från Philips kan 
minska kostnaderna, energiförbrukningen 
och koldioxidutsläppen. Hur? De ger 
avsevärda miljöförbättringar på ett eller 
flera av Philips miljöfokusområden - 
energieffektivitet, förpackning, farliga 
ämnen, vikt, återvinning och kassering 
samt tillförlitlighet under produktens 
livstid.
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Funktioner
Rakapparat för våt- och torrakning med Aquatec för våt- och torrakning
MultiPrecision -rakbladssystem 45 min. sladdlös anv. på 1 tim. laddn., SmartClick-precisionstrimmer
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Rakningsresultat
• Raksystem: MultiPrecision -rakbladssystem, Flex-

huvuden i 5 riktningar., Super Lift & Cut Action
• Hudkomfort: Aquatec för våt- och torrakning, 

Hudvårdssystem

Tillbehör
• SmartClick: Precisionstrimmer
• Underhåll: Skyddskåpa

Lättanvänd
• Teckenfönster: Batteriindikator med en nivå, 

Indikator för låg batterinivå, Laddningsindikator, 
Indikator för rengöring, Indikator för byte av 
rakhuvud, Indikator för reselås

• Rengöring: Tvättbar
• Användning: Koppla ur före användning

Design
• Handtag: Ergonomiskt grepp och användning
• Färg: Charcoal Grey - Aquatic Blue - Super Nova 

Silver

Effekt
• Automatisk spänning: 100–240 V
• Batterityp: Litiumjon
• Driftstid: 45 min/15 rakningar
• Laddning: 1 timme för full laddning, Snabbladdning 

på fem minuter för en rakning, Laddningsbar
• Max. strömförbrukning: 9 W
• Standbyeffekt: 0,1 W

Service
• 2 års garanti
• Reservhuvud: Byt vartannat år till SH50
•

S5400/06

Specifikationer
Rakapparat för våt- och torrakning med Aquatec för våt- och torrakning
MultiPrecision -rakbladssystem 45 min. sladdlös anv. på 1 tim. laddn., SmartClick-precisionstrimmer

* Skyddar tio gånger bättre jämfört med ett normalt blad – enligt ett 
test som utfördes i Tyskland 2015, efter 21 dagars acklimatisering

http://www.philips.com

