
Електрическа самобръсначка

за мокро и сухо бръснене

Shaver series 7000 SensoTouch

  DualPrecision & GyroFlex2D

50 мин безкабелнo/1 ч зареждане

Машинка за оформяне на брада и

чантичка

Машинка за подстригване за нос и

уши
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Мек допир, гладка кожа
Philips SHAVER series 7000 ви осигурява гладко бръснене с нежно докосване. Системата GyroFlex 2D лесно следва контурите

на лицето ви и избръсва дори и най-късите косъмчета с ножчетата DualPrecision."

Гладко, приятно бръснене

Отделенията и отворите за рязане улавят дори най-късите косъмчета

2-посочно огъващите се глави се регулират лесно по извивката

Ножчетата Super Lift and Cut повдигат косъмчетата за по-гладко бръснене

Нежност към кожата

Уплътнение Aquatec за комфортно сухо или освежаващо мокро бръснене

SkinGlide за гладко бръснене с минимално триене, не предизвиква дразнене на кожата

Лесна употреба

50 минути бръснене, 1 час зареждане

5-степенен индикатор за батерията със заключване за пътуване

Приставка за оформяне на брада с 5 настройки за дължина

Машинка за подстригване за нос и уши "2 в 1"

Почистване само с изплакване

Зарядната поставка поддържа самобръсначката ви напълно заредена и готова

2 години гаранция, работи с напреженията в цял свят и има сменяеми ножчета
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Акценти

Ножчета Dual Precision

Ножчетата DualPrecision комфортно бръснат както

дълги косми, така и къса набола брада. 1.

Отделенията режат дълги косми. 2. Отворите режат

наболата брада

Super Lift and Cut

Системата с две ножчета, вградена в електрическата

самобръсначка Philips, повдига косъмчетата за

комфортно отрязване в дълбочина и за по-гладко

бръснене.

GyroFlex 2D

Системата GyroFlex 2D на тази самобръсначка следва

точно контурите на лицето ви, намалявайки до

минимум натиска и дразненето за гладко бръснене.

Aquatec за сухо и мокро бръснене

Уплътнението Aquatec за сухо и мокро бръснене на

тази електрическа самобръсначка ви позволява да

изберете бръсненето, което предпочитате. Можете

да избирате между удобно сухо или освежаващо

мокро бръснене с гел или пяна за максимален

комфорт на кожата.

SkinGlide

Бръснещата повърхност SkinGlide с ниска степен на

триене на тази електрическа самобръсначка се плъзга

гладко по кожата за лесно бръснене от близо.

Използване без кабел – 50 минути

Енергийно ефективна, мощна литиево-йонна батерия

ви осигурява повече време за бръснене за едно

зареждане. Зареждайте я един час и ще имате до 50

минути време за бръснене. Заредете за 3 минути и

ще имате достатъчно мощност за еднократно

бръснене.

5-степенен индикатор за батерията

Многостепенният LED дисплей показва кога зарядът

на батерията е нисък, кога имате нужда от нова глава

и кога е включено заключването за носене.

Заключването предотвратява случайното включване на

продукта. Натиснете произволен бутон за 3 секунди,

за да активирате заключването за пътуване, така че

уредът да не се включва ненадейно. Показва се

червен символ на катинар, когато заключването е

включено.

Приставка за оформяне на брада

Променете външността си с щадящата кожата

приставка за оформяне на брада. Изберете от 5

настройки за дължина, за да създадете всяко желано

оформяне от набола брада до къса, прилежно

подрязана такава. Заоблените крайчета и гребени

предотвратяват дразненето на кожата.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Работни показатели при бръснене

Следване на контура на лицето: Система за

следване на контура GyroFlex 2D

Система за бръснене: Система DualPrecision,

Технология Super Lift & Cut

Комфорт за кожата: SkinGlide

Лесна употреба

Дисплей: 5-степенен индикатор за батерията,

Индикатор за заредена батерия, Индикатор за

изтощена батерия, Индикатор за зареждане,

Индикатор за бързо зареждане

Мокро и сухо:

За употреба на мокро и сухо

Почистване: За многократна употреба

Дизайн

Дизайн: Декоративен пръстен от матиран хром

Цвят: Черно и синьо

Аксесоари

Приложена машинка за подстригване за нос

SmartClick: Приставка за оформяне на брада

Поддръжка: Четка за почистване, Предпазна капачка

Стойка: Сгъваема поставка за зареждане

Калъф: Мека торбичка

Захранване

Тип батерия: Литиево-йонна

Време на работа: 50 Мин.

Зареждане: 1-часово пълно зареждане, Бързо

зареждане за 1 бръснене, Акумулаторна

Автоматичен избор на напрежение: 100 – 240 V

Мощност в режим на готовност:

0,15 W

Максимална консумация на енергия: 5,4 W

Сервиз

2 години гаранция

Сменяема глава: Подменяйте на всеки 2 години с

RQ11

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят

без предупреждение. Търговските марки са

собственост на Koninklijke Philips N.V. или

на съответните си притежатели.

Дата на издаване 2019‑07‑26

Версия: 2.1.1

EAN: 08 71010 37171 64

www.philips.com

http://www.philips.com/

