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Blød berøring, glat hud
Philips SHAVER series 7000 giver en blød berøring og en glat barbering. GyroFlex 2D-systemet tilpasser sig

nemt til dit ansigts kurver og barberer selv de korteste stubbe med sine DualPrecision-skær.

En tæt, behagelig barbering

Skærenhedens riller og huller fanger selv de korteste hår

2-vejs fleksible hoveder tilpasser sig let til kurven

Patenterede Super Lift and Cut-skær løfter hårene for en tættere barbering

Hudvenlig

Aquatec-forsegling for komfortabel tør eller forfriskende vådbarbering

Glat SkinGlide med lav friktion minimerer irritation

Nem at anvende

2-niveau batteriindikator med rejselås

Skylles nemt ren

40 barberingsminutter, 1 times opladning

Opladestanderen holder din shaver fuldt opladet og klar

2 års garanti, spænding i hele verden og udskiftelige skær
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Vigtigste nyheder

Dual Precision-skær

DualPrecision-skær barberer nemt både lange

hår og korte stubbe. 1. Riller klipper lange hår.

2. Huller barberer stubbe.

Super Lift&Cut

Det integrerede dual blade-system i vores

elektriske shaver løfter skæghårene, så det er

behageligt at barbere helt tæt og under

hudniveau.

GyroFlex 2D

Shaverens konturfølgende GyroFlex 2D-system

tilpasser sig nemt ansigtets kurver, minimerer

tryk og irritation og sikrer en tæt barbering.

Aquatec Wet and Dry

Den elektriske shaver med Aquatec-forsegling

til våd og tør brug giver dig valget mellem en

komfortabel tørbarbering eller en forfriskende

vådbarbering med brug af gel eller skum for

ekstra hudkomfort.

Fuldt vaskbar shaver

Åbn bare skærhovederne, og skyl dem grundigt

under vandhanen.

SkinGlide

SkinGlide-lavfriktionsbarberingsfladen på den

elektriske shaver glider ubesværet hen over din

hud og giver en nem, tæt barbering.

Ledningsfri brug – 40 minutter

Et effektivt og kraftigt litiumionbatteri giver dig

flere barberinger pr. opladning. Oplad det i en

time, så har du op til 40 minutters barbering.

Oplad det i 3 minutter, så har du strøm nok til

én barbering.

2-niveau-batteriindikator

LED-skærmen med multiniveau angiver,

hvornår batteriet er ved at løbe tør, hvornår du

skal bruge et nyt hoved, og hvornår rejselåsen

er aktiveret. Rejselåsen forhindrer, at produktet

tændes ved et uheld. Tryk på en tilfældig knap

i 3 sekunder for at aktivere rejselåsen, så

produktet ikke tændes ved et uheld. Et rødt

låsesymbol angiver, hvornår rejselåsen er

aktiveret.

Opladestander

Den foldbare opladestander er designet til at

passe til selv de mindste steder. Så du kan

placere den, hvor du vil, eller let tage den med

på rejser.

Bygget til at holde

Alle vores shavere leveres med 2 års garanti i

hele verden og kan tilpasses til enhver

spænding. De langtidsholdbare skær skal kun

udskiftes hvert andet år.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Barberingsresultat

Konturfølgende: Konturfølgende GyroFlex 2D

Barberingssystem: DualPrecision System,

Super Lift&Cut-teknologi

Blid mod huden: SkinGlide

Brugervenlig

Opladning: 1 time, Genopladelig, Hurtig

opladning på 3 min. til 1 barbering

Barberingstid: Op til 40 minutter

Display: 2-niveau-batteriindikator, Indikator for

fuldt opladet batteri, Indikator for lavt

batteriniveau, Opladeindikator, Indikator for

hurtig opladning

Rengøring: Vaskbar

Design

Overflade: Deco-ring i børstet krom

Tilbehør

Vedligeholdelse: Rensebørste,

Beskyttelsesdæksel

Stander: Sammenfoldelig opladestander

Strøm

Batteritype: Litiumion

Automatisk spændingstilpasning: 100-240 V

Service

2 års reklamationsret

Udskiftningsskær: Udskift hvert andet år med
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