
 

 

Philips Shaver series 5000
Rakhuvuden

MultiPrecision-blad

SH50/50
Gör din rakapparat som ny

Byt rakhuvud vartannat år för bästa resultat
Inom loppet av två år skär dina rakhuvud 9 miljoner hår i ansiktet. Byt ut rakhuvudena och 
återfå 100% prestanda.

Nära, snabb rakning
• Rakbladen lyfter och klipper sedan av långa och korta hårstrån för en snabbare rakning
• Super Lift & Cut Action lyfter hårstråna för en behaglig nära rakning

Lättanvänd
• Bytespåminnelse
• Rakhuvuden som är enkla att byta ut
• Återställ rakapparaten efter byte av rakhuvuden
• Gör din rakapparat som ny



 Bytespåminnelse

De senaste Philips-rakapparaterna har inbyggd 
bytespåminnelse i form av skärhuvudssymbolen. Den 
här symbolen tänds så att du vet när det är dags att 
byta rakhuvuden.

Enkelt att byta

1. Öppna rakapparaten genom att trycka på 
"release"-knappen. 2. Ta bort hållaren genom att 
vrida låset moturs. 3. Ta ut de gamla rakhuvudena 
och sätt försiktigt i de nya. Kontrollera att huvudena 
sätts in exakt i inställningen. 4. Byt ut behållaren och 
sätt fast den genom att vrida låset medurs. 5. När du 
stänger rakhuvudet ordentligt hörs ett klickljud.

Så här återställer din rakapparat

När du har bytt ut rakhuvudena kan du återställa 
bytespåminnelsen genom att trycka på på/av-
knappen i mer än 7 sekunder. Annars stängs 

bytesaktivatorn av automatiskt efter den nionde 
rakningen.

Gör din rakapparat som ny

Ersätt rakhuvudena vartannat år för bästa prestanda.

MultiPrecision-blad

Få en snabb och nära rakning. Våra MultiPrecision-
blad lyfter och rakar av både hårstrån och skäggstubb 
– allt i ett par drag.

Super Lift & Cut Action

Närmare rakning med dubbelbladet Super Lift & Cut 
Action. Det första bladet lyfter hårstråna medan det 
andra skär av dem under hudnivå så att du får en 
riktigt slät rakning.
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Specifikationer
Rakhuvuden
• Passar produkttyp: Shaver series 5000 (S5xxx), 

AquaTouch (S5xxx)
• Rakhuvuden per förpackning: 3

Rengöring
• Användning: Använd rengöringsspray HQ110
•
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