
Scheerapparaat voor
nat/droog scheren

Shaver series 7000
SensoTouch

 
DualPrecision en GyroFlex 2D

50 min. draadloos gebruik/1 uur
opladen

Baardstyler en opbergetui

Neus- en oortrimmer

 
RQ1187/45

Zacht gevoel, zachte huid
De Philips SHAVER series 7000 heeft een zachte touch voor een glad scheerresultaat. Het GyroFlex 2D-systeem

past zich automatisch aan de rondingen van uw gezicht aan en scheert zelfs de kleinste stoppels perfect af met

de DualPrecision-messen.

Een gladde en comfortabele scheerbeurt

Scheersleuven en -gaten pakken en verwijderen zelfs de kortste haartjes

In 2 richtingen flexibele scheerhoofden volgen alle contouren

Super Lift & Cut-mesjes tillen haartjes op voor glad scheren

Huidvriendelijk

Aquatec-afdichting voor comfortabel en verfrissend nat scheren

Soepele, wrijvingsarme SkinGlide voorkomt irritaties

Gebruiksvriendelijk

1 uur opladen voor 50 minuten scheren

Display met 5 batterijniveaus en reisvergrendeling

Opzetbare baardstyler met 5 lengtestanden

2-in-1-verpakking met neus- en oortrimmer

Eenvoudig schoon te spoelen

De oplaadhouder houdt uw scheerapparaat opgeladen

2 jaar garantie, werkt op alle voltages, vervangbare mesjes
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Kenmerken

DualPrecision-mesjes

De DualPrecision-hoofden scheren moeiteloos

lange haren en stoppels. 1. Sleuven voor lange

haren. 2. Gaatjes voor stoppels

Super Lift & Cut

Het systeem met dubbele mesjes van het

elektrische Philips-scheerapparaat tilt de haren

op en scheert ze op een comfortabele manier

net onder de huid af. Het resultaat: een

supergladde huid.

GyroFlex 2D

Het GyroFlex 2D contourvolgend systeem van

het scheerapparaat past zich automatisch aan

de contouren van uw gezicht aan en

minimaliseert druk en irritatie voor glad

scheren.

Aquatec - nat en droog scheren

Dankzij de Aquatec-afdichting voor nat en

droog scheren van het elektrische

scheerapparaat hebt u de keuze tussen

comfortabel droog scheren of verfrissend nat

scheren met scheerschuim of gel voor extra

huidcomfort.

SkinGlide

Het wrijvingsarme SkinGlide-scheeroppervlak

van het elektrische scheerapparaat glijdt

soepel over uw huid en zorgt voor een

moeiteloos glad resultaat.

Gebruik zonder kabel - 50 min.

Met de energiebesparende, krachtige lithium-

ionbatterij hebt u meer scheerminuten per

oplaadbeurt. Laad het scheerapparaat een uur

op en u kunt tot wel 50 minuten scheren. Drie

minuten opladen is genoeg voor één

scheerbeurt.

Batterij-indicator met 5 niveaus

Op het multifunctionele LED-display kunt u

zien wanneer de batterij bijna leeg is, wanneer

u een nieuw scheerhoofd nodig hebt en

wanneer de reisvergrendeling is ingeschakeld.

De reisvergrendeling voorkomt dat het product

per ongeluk wordt ingeschakeld. Wanneer u

een willekeurige knop 3 seconden ingedrukt

houdt, wordt de reisvergrendeling geactiveerd,

zodat het product niet per ongeluk kan worden

ingeschakeld. Een rood slotje geeft aan

wanneer de reisvergrendeling ingeschakeld is.

Opzetbare baardstyler

Creëer een nieuwe look met het

huidvriendelijke baardstylerhulpstuk. Kies uit 5

lengte-instellingen om allerlei looks te

creëren, van een perfecte stoppelbaard tot een

keurig getrimde baard. Afgeronde uiteinden en

kammen voorkomen huidirritatie.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Scheerresultaten

Volgt de contouren: GyroFlex 2D,

contourvolgend

Scheersysteem: DualPrecision-systeem, Super

Lift & Cut-technologie

Huidcomfort: SkinGlide

Gebruiksgemak

Display: Batterij-indicator met 5 niveaus,

Batterij vol-indicator, Batterij bijna leeg-

indicator, Oplaadindicator, Indicatie voor snel

opladen

Nat en droog: Nat en droog te gebruiken

Schoonmaken: Wasbaar

Ontwerp

Afwerking: Geborsteld chromen decoratieve

ring

Kleur: Zwart en blauw

Accessoires

Inclusief trimmer voor neushaar

SmartClick: Baardstyler

Onderhoud: Reinigingsborsteltje,

Beschermkap

Standaard: Inklapbare houder voor het opladen

Etui: Zacht opbergetui

Vermogen

Batterijtype: Lithium-ion

Gebruikstijd: 50 min.

Opladen: Volledig opladen in 1 uur, Snel

opladen voor 1 keer scheren, Oplaadbaar

Automatisch voltage: 100 - 240 V

Energieverbruik in stand-by: 0,15 W

Maximaal energieverbruik: 5,4 W

Service

2 jaar garantie

Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar

vervangen met RQ11
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