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Mjuk känsla och len hud
Rakapparaterna i Philips SHAVER series 7000 ger en mjuk känsla och en slät rakning. GyroFlex 2D-systemet

anpassar sig lätt till ansiktets konturer och rakar till och med den kortaste stubben med sina DualPrecision-

rakblad.

En nära, behaglig rakning

Skärslitsar och -hål får tag även i de kortaste hårstråna

Rakhuvuden som kan böjas i två riktningar följer lätt konturerna

Super Lift och Cut-rakbladen lyfter hårstråna och ger en närmare rakning

Hudvänlig

Aquatec-tätning för bekväm torrakning och uppfriskande våtrakning

Slät SkinGlide med låg friktion för att minimera irritation

Lättanvänd

Batteriindikator med två nivåer och reselås

Lätt att skölja ren

45 minuters raktid efter 1 timmes laddning

Med laddningsstället kan du hålla din rakapparat fulladdad och klar för användning

2-årsgaranti, spänning för användning i hela världen och utbytbara blad
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Funktioner

Dual Precision-rakblad

DualPrecision-rakhuvuden rakar både långa

hårstrån och kort stubb på ett behagligt sätt. 1.

Slitsar för rakning av långa hårstrån. 2. Hål för

rakning av kort stubb

Super Lift and Cut

Systemet med dubbla blad som är inbyggt i

den elektriska Philips-rakapparaten lyfter

håren för att bekvämt raka av dem under

hudnivån och ge en hudnära rakning.

GyroFlex 2D

Det konturföljande GyroFlex 2D-systemet

justeras enkelt efter ansiktsformen, minimerar

tryck och irritation och ger en hudnära rakning.

Aquatec Wet and Dry

Med Aquatec våt- och torrtätning kan du välja

hur du vill raka dig. Du kan få en bekväm

torrakning eller en uppfriskande våtrakning

med rakgel eller raklödder för extra komfort.

Tvättbar rakapparat

Öppna rakhuvudena och skölj dem noggrant

under kranen.

SkinGlide

SkinGlide-rakytan med låg friktion glider

smidigt över huden och ger en nära och enkel

rakning.

Sladdlös användning – 45 min

Ett energieffektivt och kraftfullt litiumjonbatteri

ger dig längre rakningstid per laddning. Ladda i

en timme så får du upp till 45 minuters

rakningstid. Ladda i 3 minuter så kan du raka

dig en gång.

Batteriindikator med två nivåer

LED-displayen med flera nivåer visar när

batteriet är lågt, när ett nytt rakhuvud behövs

och när reselåset är på. Reselåset förhindrar

produkten att slås på av misstag. Tryck på valfri

knapp i 3 sekunder för att aktivera reselåset, så

att produkten inte slås på oavsiktligt. En röd

låssymbol visas när reselåset är på.

Laddningsställ

Det vikbara laddningsstället är utformat för att

få plats även i de minsta utrymmen. Du kan

ställa det var du vill eller lätt ta med det på

resan.

För lång hållbarhet

Alla våra rakapparater kommer med en 2-

årsgaranti över hela världen och kan anpassas

till alla spänningar. De hållbara bladen

behöver bara bytas ut efter 2 år.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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Specifikationer

Rakningsresultat

Konturföljande: GyroFlex 2D konturföljande

Raksystem: DualPrecision-system, Super Lift

& Cut-teknik

Hudkomfort: SkinGlide

Lättanvänd

Laddning: 1-timmes, Laddningsbar,

Snabbladdning på tre minuter för en rakning

Raktid: Upp till 45 minuter

Teckenfönster: Batteriindikator med två nivåer,

Indikator för fullt batteri, Indikator för låg

batterinivå, Laddningsindikator, Indikator för

snabbladdning

Rengöring: Tvättbara

Design

Legering: Deco-ring i borstat krom

Tillbehör

Underhåll: Rengöringsborste, Skyddskåpa

Ställning: Vikbart laddningsställ

Effekt

Batterityp: Litiumjon

Automatisk spänning: 100–240 V

Service

2 års garanti

Reservhuvud: Byt vartannat år till RQ11
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