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Jemný dotyk, hladká pokožka
Holiaci strojček Shaver series 7000 od spoločnosti Philips poskytne jemnými dotykmi hladké oholenie. Systém

GyroFlex 2D sa jednoducho prispôsobí krivkám vašej tváre a jeho čepele DualPrecision oholia aj to najkratšie

strnisko.

Hladké a príjemné oholenie

Kanáliky a otvory zachytia aj tie najkratšie chĺpky

Čepele Super Lift and Cut nadvihnú chĺpky pre ešte hladšie oholenie

Flexibilné hlavy sa ľahko prispôsobia krivkám tváre v 2 smeroch

Dostanete aj jednu holiacu hlavu navyše

Jemný k pokožke

Tesnenie Aquatec pre pohodlné suché aj osviežujúco mokré holenie

Hladký systém SkinGlide s nízkym trením pre minimálne podráždenie

Jednoduché používanie

Stačí jednoduché opláchnutie

50 minút holenia, 1 hodina nabíjania

Indikátor kapacity batérie s 2 úrovňami s cestovným zámkom

Dokonalé zastrihávanie fúzov a kotliet

Stojan na nabíjanie udržiava holiaci strojček plne nabitý a pripravený

2-ročná záruka, celosvetové napájacie napätie, vymeniteľné čepele
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Hlavné prvky

Čepele DualPrecision

Čepele DualPrecision pohodlne oholia dlhé

chĺpky aj krátke strnisko. 1. drážky ostrihajú

dlhé chĺpky. 2. otvory oholia strnisko

Technológia Super Lift and Cut

Dvojčepeľový systém zabudovaný do

elektrického holiaceho strojčeka Philips zdvíha

chĺpky a umožňuje pohodlné a hladké

oholenie pod úroveň pokožky.

GyroFlex 2D

Systém sledovania kontúr GyroFlex 2D na

tomto holiacom strojčeku sa ľahko prispôsobí

krivkám vašej tváre, takže minimalizuje potrebu

príliš silného pritláčania a zabráni podráždeniu

a súčasne zaručí hladké oholenie.

Aquatec pre holenie namokro aj nasucho

Tesnenie Aquatec tohto elektrického holiaceho

strojčeka pre použitie na mokrej aj suchej

pokožke vám umožní vybrať si preferovaný

spôsob holenia. Môžete využiť pohodlné suché

holenie alebo osviežujúce mokré holenie

pomocou holiaceho gélu alebo holiacej peny

pre výnimočne príjemnú starostlivosť o vašu

pokožku.

Plne umývateľný holiaci strojček

Stačí, ak vyklopením otvoríte hlavu a dôkladne

ju opláchnete pod tečúcou vodou.

SkinGlide

Holiaca plocha SkinGlide s nízkym trením na

tomto elektrickom holiacom strojčeku sa hladko

kĺže po pokožke a poskytuje jednoduché a

hladké oholenie.

Bezšnúrové použitie – 50 min

Energeticky účinná, výkonná lítiová batéria

vám na jedno nabitie poskytne dlhšie holenie.

Ak ju necháte nabíjať jednu hodinu, budete

mať k dispozícii až 50 minút holenia. Po 3

minútach nabíjania bude mať dostatok energie

na jedno oholenie.

Dodáva sa: rezervná holiaca hlava

Hlavy vášho holiaceho strojčeka počas dvoch

rokov oholia na vašej tvári až 9 miliónov

chĺpkov. Vymeňte holiace hlavy každé 2 roky a

získajte znova 100 % výkon.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Výkon pri holení

Sledovanie kontúr: Sledovanie kontúr GyroFlex

2D

Holiaci systém: Systém DualPrecision,

Technológia Super Lift & Cut

Príjemný pocit pre pokožku: SkinGlide

Tvarovanie: Presný zastrihávač jemný k

pokožke

Jednoduché používanie

Nabíjanie: 1-hodinová, Nabíjateľné, Rýchle

nabíjanie za 3 minúty umožní 1 oholenie

Doba holenia: 50 minút

Displej: 2-úrovňový indikátor batérie, Indikátor

slabej batérie, Indikátor nabitia, Cestový

zámok, Indikácia rýchleho nabíjania

Čistenie: Umývateľné

Dizajn

Povrchová úprava: Dekoračný krúžok z

lešteného chrómu

Príslušenstvo

Dostanete aj jednu holiacu hlavu navyše:

RQ11

Údržba: Čistiaca kefka, Ochranný kryt

Stojan: Skladateľný nabíjací stojan

Puzdro: Mäkké puzdro

Príkon

Typ batérie: Li-ion

Automatická voľba napätia: 100 - 240 V

Servis

Dvojročná záruka: áno

Náhradná hlava: Vymieňajte každé 2 roky za

holiacu hlavu RQ11
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