drėgnojo ir sausojo skutimo
elektrinė barzdaskutė

Shaver series 7000
SensoTouch

„DualPrecision & GyroFlex2D“
sistema
50 min. veikimas be laido/1 h
krovimas
Kirptuvas ir krepšelis
„Jet Clean“ sistema
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Švelnus prisilietimas, glotni oda
„Philips SHAVER series 7000“ skustuvas švelniai prisiliečia ir lygiai nuskuta. „GyroFlex 2D“ sistema lengvai
prisitaiko prie jūsų veido kontūrų ir „DualPrecision“ ašmenimis nuskuta net trumpiausius plaukelius.
Švarus ir patogus skutimasis
Su angomis ir skylutėmis net patiems trumpiausiems plaukeliams
Dvikryptės lanksčios galvutės lengvai prisitaiko prie išlinkių
„Super Lift and Cut“ ašmenys pakelia plaukus, kad švariau nuskustų
Nedirgina odos
„Aquatec“ sistema maloniam sausos odos skutimui ir atgaivinančiam drėgnos odos skutimui
Glotnus ir mažos trinties „SkinGlide“ sumažina dirginimą
Paprasta naudoti
Paprasta nuplauti
Veikia 50 minučių, įkraunama per 1 valandą
2 lygių baterijos indikatorius ir kelioninis užraktas
Tobulas ūsų ir žandenų apkirpimas
„Jet Clean" sistema valo, drėkina ir įkrauna skustuvą
Įkrovimo stovas užtikrina, kad jūsų kirptuvas bus visiškai įkrautas ir paruoštas naudoti
2 metų garantija, visame pasaulyje tinkama naudoti įtampa ir keičiami peiliukai
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Ypatybės
„Dual Precision“ peiliukai

„DualPrecision“ ašmenys patogiai skuta tiek
ilgus plaukus, tiek trumpus šerius. 1. Išpjovos
nukerpa ilgus plaukus. 2. Skylutės nukerpa
šerius
„Super Lift and Cut“

Drėgnojo ir sausojo skutimo „Aquatec“
sistema

Elektrinės barzdaskutės „Aquatec“ sausojo ir
drėgnojo skutimosi sistema leidžia pasirinkti
skutimosi būdą. Galite skustis patogiai
sausuoju arba gaivinančiu drėgnuoju būdu,
naudodami skutimosi želę ar putas odai
nuraminti.
Plaunamas skustuvas

Dviejų peiliukų sistema, integruota į „Philips“
elektrinį skustuvą, pakelia plaukelius, todėl
patogu skusti arti odos, o skutimas tampa
švarus.

50 min. veikimas be laido

Su energiją taupančiu, galingu ir ilgai
veikiančiu ličio jonų akumuliatoriumi – įkrovę
vieną kartą galėsite skustis daug kartų. Jei
barzdaskutę krausite vieną valandą, galėsite
skustis ilgiau nei 50 minučių. Jei krausite 3
minutes, energijos užteks nusiskusti vieną
kartą.
2 lygių baterijos indikatorius
Kelių lygių LED ekrane rodoma, kai baterija
senka, kai reikia pakeisti naują galvutę ir yra
įjungtas kelioninis užraktas. Kelioninis užraktas
apsaugo prietaisą nuo atsitiktinio įjungimo. 3
sekundėms nuspauskite bet kurį mygtuką ir
įjunkite kelioninį užraktą, kad įrenginys
neįsijungtų atsitiktinai. Įjungus kelioninį
užraktą rodomas raudonas simbolis.

Tiesiog atidarykite galvutes ir gerai
išskalaukite po tekančiu vandeniu.

„GyroFlex 2D“
„SkinGlide“

Elektrinės barzdaskutės „GyroFlex 2D“ kontūrus
atkartojanti sistema lengvai prisitaiko prie
veido išlinkių, sumažina spaudimą ir dirginimą
bei švariai skuta.

Elektrinės barzdaskutės mažos trinties
„SkinGlide“ skutimo paviršius glotniai slysta
jūsų veidu ir užtikrina švarų ir lengvą skutimą.

„Philips Green“ logotipas
„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti
išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.
Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant
aplinką vienoje arba keliose „Philips“
ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos
vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,
svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo
veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Speciﬁkacijos
Skutimo efektyvumas
Kontūrus atkartojanti: „GyroFlex 2D" kontūrus
atkartojanti
Skutimo sistema: „DualPrecision" sistema,
„Super Lift & Cut“ technologija
Malonu odai: „SkinGlide“
Modeliavimas: Švelnus odai tikslus kirptuvas

Išsikraunančios baterijos indikatorius, Įkrovimo
indikatorius, Staigaus įkrovimo indikatorius
Valymas: Plaunamas
„Jet Clean“: Su „Jet Clean“ įtaisu

Lengva naudoti
Įkrovimas: 1 val., Pakartotinai įkraunamas,
Greitas 3 min. įkrovimas 1 skutimui
Skutimosi trukmė: Iki 50 minučių
Ekranas: 2 lygių baterijos indikatorius, Įkrauto
maitinimo elemento indikatorius,

Priedai
Krepšelis: Minkštas krepšelis
Priežiūra: Valymo šepetys, Apsauginis
gaubtelis

Konstrukcija
Apdaila: Chromuotas dekoratyvinis žiedas
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Maitinimas
Baterijos tipas: Ličio jonų
Automatinis įtampos reguliavimas: 100-240 V
Techninė priežiūra
2 metų garantija
Keičiama galvutė: HQ11 keiskite kas 2 metus,
RQ11 keičiama kas metus

