
Barbeador elétrico:
uso seco e molhado

Shaver series 7000
SensoTouch

 
DualPrecision e GyroFlex2D

50 min. uso s/ fio/1 h de carga

Modelador de barba e estojo
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Toque suave, pele macia
O Philips SHAVER series 7000 oferece um contato delicado para um barbear suave. O sistema GyroFlex 2D se

ajusta facilmente aos contornos do rosto e remove até mesmo os pelos mais curtos com as lâminas

DualPrecision.

Barbear rente e confortável

Ranhuras e orifícios de corte removem até os pelos mais curtos

Cabeças flexíveis de dois modos se ajustam facilmente aos contornos

Lâminas com tecnologia Levanta e Corta para um barbear rente à pele

Contato suave

Selo Aquatec: barbear a seco confortável ou refrescante com a pele molhada

SkinGlide para um contato suave e baixa fricção, minimizando a irritação

Fácil de usar

Facilmente lavável

50 minutos de barbear, 1 hora para carregar

Indicador com dois níveis de carga da bateria e trava para viagem

Modelador de barba "click-on" com cinco ajustes de comprimento

O suporte para carregamento mantém seu barbeador totalmente carregado e pronto

Garantia de dois anos, tensão mundial e lâminas substituíveis
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Destaques

Lâminas Dual Precision

As lâminas DualPrecision barbeiam

confortavelmente pelos longos e curtos. 1.

Ranhuras cortam pelos longos. 2. Orifícios

cortam pelos curtos

Tecnologia Levanta e Corta

O sistema de lâminas duplas integrado ao

barbeador elétrico Philips levanta os pelos

para cortá-los confortavelmente na região

abaixo do nível da pele, proporcionando um

barbear mais rente.

GyroFlex 2D

O sistema GyroFlex 2D do barbeador se ajusta

facilmente aos contornos do rosto,

minimizando a pressão e a irritação para um

barbear rente.

Aquatec: uso seco e molhado

O selo para uso seco ou molhado do

barbeador elétrico Aquatec permite que você

escolha como se barbear. Você pode optar por

um confortável barbear a seco ou um barbear

refrescante com a pele úmida, usando gel ou

espuma de barbear para um conforto extra.

Barbeador totalmente lavável

Abra a tampa das cabeças de corte e enxágue

debaixo da torneira.

SkinGlide

A superfície de barbear de baixa fricção

SkinGlide do barbeador elétrico desliza

suavemente pela pele para um barbear fácil e

rente.

Uso sem fio - 50 minutos

Uma potente econômica bateria de íon de lítio

proporciona mais sessões de barbear por

carga. Carregue-o por uma hora e terá até 50

minutos de barbear. Carregue por três minutos

e terá tempo o suficiente para se barbear uma

vez.

Indicador de bateria com dois níveis

O visor de LED multinível mostra quando a

bateria está fraca, quando uma nova cabeça é

necessária e quando a trava para viagem está

ativada. A trava para viagem evita que o

produto ligue por acidente. Pressione qualquer

botão por três segundos para ativar a trava

para viagem, para que o produto não ligue

acidentalmente. O símbolo de travamento

vermelho mostra quando a trava para viagem

está ativada.

Selo Verde da Philips

Produto Verde Philips, com EcoDesign

aprovado internacionalmente e com auditoria

KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem

reduzir custos, o consumo de energia e as

emissões de CO2. Como? Eles oferecem

melhorias ambientais significativas em uma

ou mais áreas Philips Verde — Eficiência

energética, Embalagens, Substâncias

perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e

Confiabilidade durante o período de vida útil.

Obtenha mais informações sobre produtos

verdes
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Especificações

Barbear de alto desempenho

Ajustável aos contornos do rosto: Sistema de

contorno GyroFlex 2D

Sistema de aparar pelos: Sistema

DualPrecision, Tecnologia Levanta e Corta

Conforto para a pele: SkinGlide

Modelagem: Modelador "click-on" suave para

a pele

Fácil de usar

Carregamento: 1 hora, Recarregável, Carga

rápida de 3 min para 1 barbear

Tempo de uso: Até 50 minutos

Visor: Indicador de bateria com dois níveis,

Indicador de bateria carregada, Indicador de

bateria fraca, Indicador de carga, Indicação de

carga rápida

Limpeza: Lavável

Design

Acabamento: Anel decorativo de cromo

escovado

Acessórios

Estojo: Estojo de transporte

Manutenção: Escova de limpeza, Tampa de

proteção

Lig/Desl

Tipo de bateria: Íon de lítio

Voltagem automática: 100-240 V

Serviço

Dois anos de garantia

Cabeça de reposição: Substitua a cada 2 anos

pelo modelo RQ11
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