
Holicí hlavy

• Břity MultiPrecision

SH50/50

Udržujte svůj holicí strojek jako nový
 

Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, měňte hlavy každé 2 roky

 
Během dvou let váš holicí strojek zastřihne 9 milionů chloupků na tváři. Vyměňte hlavy holicího strojku a získejte zpět 100%

výkon.

Výhody

Hladké, rychlé oholení
• Břity se zdvihnou a rychle oholí dlouhé i krátké chloupky
• Systém Super Lift & Cut nadzvedává vousy pro pohodlné hladké

oholení
 
Snadné použití

• Ukazatel výměny
• Snadná výměna holicích hlav
• Po výměně holicích hlav strojek resetujte
• Udržujte svůj holicí strojek jako nový
 

Předprodejní letáček pro země: Česká republika (2017, Červenec 20)



Vlastnosti

Ukazatel výměny

Nejnovější holicí strojky Philips mají vestavěný ukazatel výměny ve formě
symbolu holicí jednotky. Tento symbol se rozsvítí, čímž indikuje, že je potřeba
vyměnit holicí hlavy.

Jednoduchá výměna

1. Holicí strojek otevřete stisknutím tlačítka pro uvolnění; 2. Otočte
zajišťovací kroužky proti směru hodinových ručiček a vyjměte je; 3. Vyjměte
staré holicí hlavy a opatrně vložte náhradní; zkontrolujte, zda hlavy směřují
přesně podle nastavení; 4. Vraťte zajišťovací kroužky na místo a zajistěte je
otočením zámku po směru hodinových ručiček; 5. Při správném uzavření holicí
hlavy uslyšíte, jak zapadla na místo.

Resetování holicího strojku

Po výměně holicích hlav můžete ukazatel výměny resetovat stisknutím
vypínače na dobu delší než 7 sekund. Jinak se upomínka na výměnu
automaticky vypne po 9 po sobě následujících holeních.

Udržujte svůj holicí strojek jako nový

Aby se obnovil 100% výkon, vyměňujte holicí hlavy každé 2 roky.

Břity MultiPrecision

Oholte se rychle a hladce. Naše břity MultiPrecision nadzdvihávají a holí
všechny vousy i zbývající strniště – vše pouhými několika tahy.

Funkce Super Lift & Cut

Hladší holení dvojitým břitem Super Lift & Cut. První břit zvedá každý vous,
zatímco druhý jej pohodlně uřízne pod úrovní pokožky a zajistí tak naprosto
hladké oholení.

Specifikace
Upozorňujeme, že toto je předprodejní letáček. Letáček obsahuje aktuální dostupné informace v rámci výše zmíněných zemí. Obsah letáčku lze měnit bez předchozího upozornění.
Společnost Philips nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah tohoto letáčku.

Holicí hlavy
Vhodné pro následu-
jící výrobky

Holicí strojek řady 5000 (S5xxx)
AquaTouch (S5xxx)

Počet holicích hlav
v balení

3

Čištění
Využití Použijte čisticí sprej HQ110

Rozměry balení
Výška 11,50 cm
Šířka 9,80 cm
Hloubka 2,10 cm
Čistá hmotnost 0,00 kg
Hrubá hmotnost 0,03 kg
EAN 08710103736691

Počet zahrnutých
výrobků

1

Země původu NL
Kód harmonizova-
ných systémů

851090

Vnější obal
Délka 10,40 cm
Šířka 7,20 cm
Výška 12,40 cm
Hrubá hmotnost 0,12 kg
EAN 18710103736698
Počet spotřebitel-
ských balení

3
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