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Yumuşak dokunuş, pürüzsüz cilt
Philips SHAVER series 7000, yumuşak bir dokunuşla pürüzsüz bir tıraş sağlar. GyroFlex 2D sistemi yüzünüzün

tüm kıvrımlarını kolayca uyum sağlar ve DualPrecision bıçakları sayesinde en kısa sakalı bile keser.

Yakın ve rahat bir tıraş

Kesme yuvaları ve delikler en kısa sakalları bile keser

2 yönlü esnek başlıklar tüm kıvrımlara kolayca uyum sağlar

Süper Kaldır ve Kes sakalları kaldırarak derinlemesine tıraş eder

Ciltle dost

Aquatec ile kolayca kuru ve ferahlık verici ıslak tıraş

Tahrişi en aza indiren, sürtünmeyi azaltan SkinGlide

Kullanım kolaylığı

2 seviyeli pil göstergesi ve seyahat kilidi

Yıkanarak kolayca temizlenir

1 saatlik şarjla 40 dakikalık tıraş süresi

Şarj standı tıraş makinenizin her zaman şarjlı ve kullanıma hazır olmasını sağlar

2 yıllık garanti, dünyanın her yerindeki gerilim değerleriyle uyumluluk ve değiştirilebilir bıçaklar
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Özellikler

Dual Precision bıçaklar

DualPrecision bıçaklar hem uzun hem de kısa

sakalları rahatça tıraş eder. 1. Yuvalar uzun

sakalları keser. 2. Delikler kısa sakalları keser

Süper Kaldır ve Kes

Philips elektrikli tıraş makinesinde yerleşik

olarak bulunan çift bıçak sistemi sakalı

kaldırarak cilt seviyesinin altında rahat ve

pürüzsüz bir tıraş olanağı sunar.

GyroFlex 2D

Tıraş makinesinin GyroFlex 2D yüz hattı izleme

sistemi yüzünüzün kıvrımlarına kolayca uyum

sağlayarak ve tahrişi en aza indirerek pürüzsüz

tıraş olanağı sunar.

Aquatec Islak ve Kuru Tıraş

Elektrikli tıraş makinesinin Aquatec kuru ve

ıslak tıraş özelliği sayesinde istediğiniz gibi

tıraş olabilirsiniz. İsterseniz rahat bir kuru tıraş,

isterseniz cildinize ekstra rahatlık veren bir tıraş

jeli veya tıraş köpüğü kullanarak ferahlatıcı

ıslak tıraş.

Tümüyle yıkanabilir başlıklı tıraş makinesi

Başlıkları çıkarın ve musluk suyunda iyice

durulayın.

SkinGlide

Elektrikli tıraş makinesinin sürtünmeyi azaltan

SkinGlide tıraş başlıkları cildinizde kolayca

kayarak pürüzsüz tıraş olanağı sağlar.

40 dakika kablosuz kullanım

Enerji tasarruflu, güçlü lityum iyon pil şarj

başına daha fazla tıraş imkanı sunar. Ürünü bir

saat şarj ettiğinizde en fazla 40 tıraş

olabilirsiniz. 3 dakika şarj, bir tıraş işlemi için

yeterlidir.

2 seviyeli pil göstergesi

Çok seviyeli LED gösterge pilin azaldığını,

başlığın değiştirilmesi gerektiğini ve seyahat

kilidinin açık olup olmadığını gösterir. Seyahat

kilidi ürünün yanlışlıkla açılmasını önler.

Ürünün yanlışlıkla açılmaması için herhangi bir

düğmeye 3 saniye basarak seyahat kilidini

etkinleştirin. Seyahat kilidi açıkken kırmızı bir

kilit simgesi görünür.

Şarj standı

Katlanır şarj standı en küçük alanlara bile

sığacak şekilde tasarlanmıştır. Tıraş makinenizi

istediğiniz yerde şarj edebilir ve standı

seyahatlerinizde yanınıza alabilirsiniz.

Uzun ömürlü

Tüm tıraş makinelerimiz uluslararası 2 yıllık

garantiye sahiptir ve tüm gerilim değerleriyle

uyumludur. Uzun ömürlü bıçakların yalnızca 2

yıl sonra değiştirilmesi gerekir.

Philips Yeşil Logosu

Philips Çevreci Ürünler maliyetleri, enerji

tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltabiliyor.

Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği,

Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri

dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü

güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak

Alanlarından en az birinde, çevre için önemli

katkılar sağlıyor.
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Teknik Özellikler

Tıraş Performansı

Yüz kıvrımlarına uyum: GyroFlex 2D yüz hatları

algılama

Tıraş sistemi: DualPrecision Sistemi, Süper

Kaldır ve Kes teknolojisi

Cilt rahatlığı: SkinGlide

Kolay kullanım

Şarj: 1 saat, Şarj edilebilir, 1 tıraş için 3

dakikada hızlı şarj

Tıraş süresi: 40 dakikaya kadar

Ekran: 2 seviyeli pil göstergesi, Şarj tam

göstergesi, Düşük pil seviyesi göstergesi, Şarj

göstergesi, Hızlı şarj göstergesi

Temizleme: Yıkanabilir

Tasarım

Kaplama: Fırçalanmış krom deko halka

Aksesuarlar

Bakım: Temizleme fırçası, Koruyucu kapak

Stand: Katlanır şarj standı

Güç

Pil Tipi: Li-ion

Otomatik voltaj: 100-240 V

Servis

2 yıl garanti

Yedek başlık: İki yılda bir RQ11 ile değiştirin
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