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Atingere delicată, piele fină
Aparatul de bărbierit Philips SHAVER series 7000 oferă o atingere uşoară pentru un bărbierit lin. Sistemul

GyroFlex 2D se adaptează uşor la curbele feţei tale şi bărbiereşte chiar şi cele mai scurte fire cu lamele sale

DualPrecision.

Un bărbierit precis şi confortabil

Fantele şi orificiile de tăiere prind şi cele mai scurte fire de păr

Capetele flexibile cu 2 direcţii se adaptează uşor la curbele feţei tale

Lamele Super Lift and Cut ridică firele de păr pentru o tăiere mai precisă

Protejează pielea

Sistem Aquatec, pentru un bărbierit uscat şi confortabil sau umed şi răcoritor

SkinGlide, cu frecare minimă, pentru reducerea iritării

Uşor de utilizat

Se curăţă simplu prin clătire

Indicator pentru baterie cu 2 niveluri cu blocare pentru transport

Stativul de încărcare menţine aparatul de bărbierit încărcat şi pregătit

2 ani de garanţie, tensiune universală şi lame care se pot înlocui

Tundere perfectă a mustăţii şi a perciunilor

50 de minute de bărbierit, 1 oră de încărcare
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Repere

Lame Dual Precision

Lamele DualPrecision rad confortabil atât firele

de păr lungi, cât şi barba foarte scurtă. 1.

Fantele taie firele lungi de păr. 2. Orificiile taie

barba foarte scurtă

Super Lift and Cut

Sistemul cu două lame încorporat în aparatul

de bărbierit electric Philips ridică firele de păr

pentru a tăia confortabil sub nivelul pielii,

pentru un bărbierit mai precis.

GyroFlex 2D

Sistemul GyroFlex 2D al aparatului de bărbierit

care urmează contururile se adaptează uşor la

curbele feţei, reducând presiunea şi iritaţia la

minim pentru un bărbierit eficient.

Aquatec umed şi uscat

Etanşarea umedă şi uscată a aparatului de

bărbierit electric Aquatec îţi permite să alegi

cum preferi să te bărbiereşti. Te poţi bărbieri

confortabil cu pielea uscată, cât şi cu pielea

umedă utilizând un gel sau o spumă de ras

pentru confort suplimentar al pielii.

Aparat de bărbierit complet lavabil

Doar deschizi capul şi clăteşti bine la robinet.

SkinGlide

Suprafaţa de bărbierit a aparatului de ras

electric SkinGlide cu frecare minimă trece lin

pe pielea ta, pentru un bărbierit foarte precis.

Indicator pentru baterie cu 2 niveluri

LED-ul cu niveluri multiple arată când bateria

este descărcată, când ai nevoie de un cap nou

şi când este pornită blocarea pentru transport.

Blocarea pentru transport împiedică pornirea

accidentală a aparatului. Pentru a activa

blocarea pentru transport, apăsă timp de 3

secunde pe orice buton şi astfel produsul nu

poate fi pornit accidental. Când blocarea pentru

transport este activată, apare un simbol roşu de

blocare.

Suport de încărcare

Stativul de încărcare pliant este creat pentru a

se potrivi în cele mai mici spaţii, astfel poţi

încărca dispozitivul oriunde doreşti şi îl poţi lua

cu tine atunci când călătoreşti.

Făcut să reziste

Toate aparatele noastre de bărbierit vin

echipate cu o garanţie internaţională de 2 ani

şi se pot adapta la orice tip de voltaj. Lamele

durabile nu trebuie să fie înlocuite decât după

2 ani.

Philips Green Logo

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii de focalizare ecologice Philips –

eficienţă energetică, ambalare, substanţe

periculoase, greutate, reciclare şi casare şi

fiabilitate pe viaţă.
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Specificaţii

Performanţe în bărbierire

Urmărirea conturului: GyroFlex 2D care

urmează contururile

Sistem de bărbierire: Sistem DualPrecision,

Tehnologia Super Lift & Cut

SkinComfort: SkinGlide

Uşor de utilizat

Afişaj: Indicator pentru baterie cu 2 niveluri,

Indicator pentru baterie încărcată complet,

Indicator pentru baterie descărcată, Indicator

de încărcare, Indicator încărcare rapidă

Umed şi uscat: Utilizare umedă şi uscată

Curăţare: Lavabil

Design

Mâner: Mâner subţire, Mâner antialunecare

Finisaj: Afişaj LED, Inel decorativ cromat

lustruit

Culoare: Roşu

Accesorii

Suport: Suport de încărcare pliant

SmartClick: Aparat de tuns de precizie

Întreţinere: Perie de curăţat, Capac de

protecţie

Alimentare

Tip de baterie: Litiu-ion

Durată de funcţionare: 45 min.

Încărcare: Încărcare completă în 1 oră,

Încărcare rapidă pentru 1 bărbierire,

Reîncărcabilă

Energie în stand-by: 0,15 W

Consum max. de energie: 5,4 W

Tensiune automată: 100-240 V

Service

2 ani garanţie

Cap înlocuibil: Înlocuieşte la fiecare 2 ani cu
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