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Effektiv rakning, skonsam mot huden
med SkinIQ-teknik

Philips 5000-serie ger en effektiv rakning och klipper nu ännu mer hår per drag*.

Rakapparaten är utrustad med avancerad SkinIQ-teknik och känner av och

anpassar sig till hårets tjocklek för bättre hudkomfort.

En effektiv rakning

Kraftfulla prestanda i varje drag

Flexibla rakhuvuden som följer ansiktets konturer

Konstruerade för precision och klippeffektivitet

SkinIQ-teknik

Anpassar sig efter skägget för enkel rakning

För en smidig rakning

Öppna med en tryckning för enkel rengöring

Du kan våtraka dig, torraka dig och till och med raka dig i duschen

En trimsax finns inbyggd i handtaget

Upp till 60 minuters sladdlös rakning när batteriet är fulladdat

1 timmes laddningstid och 5 minuters snabbladdning

LED-skärm med ikoner för att använda rakapparaten intuitivt

Hållbarhet

Rakapparaten levereras med Eco Passport
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Funktioner

SteelPrecision-rakblad

SteelPrecision-rakbladen rakar nära och klipper

mer hår per drag med upp till 90 000

klippningsmoment per minut**. De 45

högpresterande bladen är självslipande och

tillverkade i Europa.

PowerAdapt-sensor

Den intelligenta sensorn för ansiktshår läser av

hårets densitet 125 gånger per sekund.

Tekniken anpassar klippeffekten automatiskt för

en smidig och skonsam rakning.

Flexibla 360-D-rakhuvuden

Helt flexibla rakhuvuden som kan vridas 360°

för att följa ansiktets konturer. Få optimal

hudkontakt för en noggrann och behaglig

rakning.

Hårstyrningsprecisionshuvuden

Rakhuvudenas nya form är utformad för

precision. Ytan har förbättrats med

hårstyrningskanaler som är utformade för att

flytta håret till en effektiv klipposition.

Öppna med en tryckning

Rengör rakapparaten på ett enkelt sätt. Öppna

rakhuvudet med en enkel knapptryckning och

skölj med vatten.

Våt och torr

Anpassa din rakningsrutin till dina behov. Med

Wet & Dry kan du få en behaglig torrakning

eller en uppfriskande våtrakning. Du kan raka

dig med rakgel eller raklödder även i duschen.

Uppfällbar trimsax

Fullborda din look med rakapparatens

uppfällbara trimsax. Den finns inbyggd i

rakapparaten och är det perfekta sättet att

underhålla mustaschen och trimma

polisongerna.

60 minuters sladdlös rakning

Raka sladdlöst i upp till 60 minuter när

batteriet har laddats helt.

En timmes laddningstid

Ladda rakapparaten helt på bara 1 timme med

det kraftfulla och energieffektiva

litiumjonbatteriet. Har du bråttom? Anslut

rakapparaten i 5 minuter och få tillräckligt med

ström för en hel rakning.
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Specifikationer

Rakningsresultat

Raksystem: SteelPrecision-rakblad

Konturföljande: Flexibla 360-D-rakhuvuden

SkinIQ-teknik: PowerAdapt-sensor

Lättanvänd

Våt och torr: Våt och torr användning

Teckenfönster: LED-skärm,

Batterinivåindikator, Reslås

Rengöring: Öppna med en tryckning, Tvättbar

Design

Handtag: Gummihandtag

Färg(er): Midnight Blue

Rakhuvuden: Vinklade

Effekt

Driftstid: 60 minuter

Laddning: 1 timme för full laddning, 5 minuters

snabbladdning

Automatisk spänning: 100–240 V

Standbyeffekt: 0,04 W

Max. strömförbrukning: 9 W

Batterityp: Litiumjon

Service

2 års garanti

Extra rakhuvud SH71: Byt vartannat år till SH71

Tillbehör

Integrerad uppfällbar trimsax

Laddningsställ

Underhåll: Rengöringsborste

Resor och förvaring: Resefodral

* Testad mot Philips 3000-serien.
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