
 

 

Philips Shaver series 5000
Holiace hlavy

Čepele MultiPrecision

SH50/50
Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
Pre najlepšie výsledky vymieňajte holiace hlavy každé 2 roky
Hlavy vášho holiaceho strojčeka počas dvoch rokov oholia na vašej tvári až 9 miliónov 
chĺpkov. Vymeňte holiace hlavy a získajte znova 100 % výkon.

Rýchle a hladké oholenie
• Čepele zdvihnú a rýchlo oholia dlhé a krátke chĺpky
• Funkcia Super Lift & Cut nadvihuje chĺpky na pohodlné hladké oholenie

Jednoduché používanie
• Pripomenutie výmeny
• Ľahko vymeniteľné holiace hlavy
• Po výmene holiacich hláv strojček vynulujte
• Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon



 Pripomenutie výmeny

Najnovšie modely holiacich strojčekov Philips majú 
zabudované pripomenutie výmeny vo forme symbolu 
holiacej jednotky. Tento symbol sa rozsvieti, ak bude 
potrebné vymeniť holiace hlavy.

Jednoduchá výmena

1. Otvorte holiaci strojček stlačením uvoľňovacieho 
tlačidla; 2. Otočením prídržných krúžkov proti 
smeru hodinových ručičiek ich odstráňte; 3. Vyberte 
staré holiace hlavy a opatrne vložte náhradné 
hlavy, skontrolujte, či sú hlavy presne nasadené; 4. 
Znova založte prídržné krúžky a upevnite ich 
otočením v smere hodinových ručičiek; 5. Keď 
holiacu hlavu správne zatvoríte, budete počuť, ako 
s cvaknutím zapadne na miesto.

Ako vynulovať holiaci strojček

Po výmene holiacich hláv môžete pripomenutie 
výmeny vynulovať stlačením vypínača na minimálne 7 
sekúnd. V opačnom prípade sa pripomienka výmeny 
automaticky vypne po 9 použitiach holiaceho 
strojčeka.

Dodajte svojmu holiacemu strojčeku 
nový výkon

Aby ste dosiahli maximálny výkon, vymieňajte holiace 
hlavy každé 2 roky.

Čepele MultiPrecision

Ohoľte sa rýchlo a hladko. Naše čepele 
MultiPrecision zdvihnú a oholia dlhé chĺpky aj 
strnisko – všetko len niekoľkými pohybmi.

Funkcia Super Lift&Cut Action

Hladšie oholenie vďaka dvojčepeľovému systému s 
funkciou Super Lift & Cut. Prvá čepeľ nadvihne každý 
chĺpok, zatiaľ čo druhá čepeľ ho jemne odreže pod 
úrovňou pokožky, aby ste dosiahli skutočne hladké 
oholenie.
SH50/50

Technické údaje
Holiace hlavy
• Vhodné pre typ produktov: Holiaci strojček série 

5000 (S5xxx), AquaTouch (S5xxx), PowerTouch 
(PT8xx, PT7xx), AquaTouch (AT8xx, AT7xx)

• Holiace hlavy v jednom balení: 3

Čistenie
• Použitie: Použite čistiaci sprej HQ110
•
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