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Myk og glatt hud
Barbermaskinen fra Philips i 7000-serien gir en myk og jevn barbering. GyroFlex 2D-systemet justerer seg enkelt

etter kurvene i ansiktet ditt og barberer selv de minste skjeggstubbene med DualPrecision-blader.

Tett og komfortabel barbering

Kutteslisser og -hull får tak i selv de korteste hårene

Toveis fleksible hoder justerer seg enkelt etter kurvene

Supre Lift & Cut-blader løfter hårene for å kutte tettere

Hudvennlig

Aquatec-forseglingen gir en komfortabel tørr og en forfriskende våt barbering.

Jevn SkinGlide med lav friksjon reduserer irritasjon

Lett å bruke

Batteriindikator med to nivåer med transportlås

Skylles enkelt ren

45 minutter med barbering, én times lading

Ladestativet sørger for at barbermaskinen er fulladet og klar

2-års garanti, global spenning og utskiftbare blader
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Høydepunkter

Tosidige presisjonshoder

DualPrecision-blader gir behagelig barbering

av både lange hår og korte skjeggstubber.

1. Slisser kutter lange hår. 2. Hull kutter

skjeggstubber

Supre Lift & Cut-blader

Det doble knivsystemet som er innebygget i

den elektriske barbermaskinen fra Philips,

løfter skjegget for å kutte komfortabelt under

hudnivå for en tettere barbering.

GyroFlex 2D

GyroFlex 2D-systemet som følger konturene,

justerer seg enkelt etter kurvene i ansiktet ditt,

noe som minimerer trykk og irritasjon, og gir en

tett barbering.

Aquatec våt og tørr

Den våte og tørre Aquatec-forseglingen til den

elektriske barbermaskinen lar deg velge

hvordan du foretrekker å barbere deg. Du kan få

en komfortabel og tørr barbering eller en

forfriskende våt barbering med barbergel eller -

skum for ekstra komfort.

Barbermaskin som kan rengjøres

Trykk ganske enkelt opp hodene, og skyll dem

grundig under springen.

SkinGlide

Barberingsoverflaten SkinGlide med lav friksjon

til den elektriske barbermaskinen glir jevnt over

huden for en tett og enkel barbering.

Bruk uten ledning i 45 minutter

Et energieffektivt og kraftig litium-ion-batteri

gjør at du kan barbere deg flere ganger per

lading. Lader du den i én time, får du

45 minutters barberingstid. Lader du den i

tre minutter, får du nok strøm til én barbering.

Batteriindikator med to nivåer

LED-displayet med flere nivå viser når

batteriet er lavt, når du trenger et nytt

skjærehode, og når transportlåsen er slått på.

Transportlåsen forhindrer at produktet slås på

ved et uhell. Trykk på en hvilken som helst

knapp i tre sekunder for å aktivere

transportlåsen, slik at produktet ikke blir slått

på ved et uhell. Et rødt låsesymbol viser når

transportlåsen er slått på.

Ladestativ

Det sammenleggbare ladestativet er utformet

slik at det passer inn på de minste steder, slik

at du kan lade der du ønsker og enkelt ta det

med når du er ute og reiser.

Laget for å vare

Alle våre barbermaskiner leveres med en 2-års

verdensomspennende garanti og kan tilpasse

til alle spenninger. De langvarige bladene

trenger bare å byttes etter to år.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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Spesifikasjoner

Barberingsresultat

Følger konturene: GyroFlex 2D følger

konturene

Barberingssystem: DualPrecision-system,

Super Lift & Cut®-teknologi

Hudkomfort: SkinGlide

Enkel i bruk

Lading: 1 time, Oppladbar, Hurtiglading i 3

minutter for én barbering

Barberingstid: Opptil 45 minutter

Skjerm: Batteriindikator med to nivåer,

Indikator for fullt batteri, Indikator for lavt

batterinivå, Ladeindikator,

Hurtigladingsindikator

Rengjøring: Kan vaskes

Utforming

Overflate: Børstet dekorring i krom

Tilbehør

Vedlikehold: Rengjøringsbørste, Beskyttende

deksel

Stativ: Sammenleggbart ladestativ

Drift

Batteritype: Li-ion

Automatisk spenning: 100–240 V

Service

To års garanti

Erstatningshode: Skift annet hvert år med RQ11
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