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käyttöaikaa

Partatrimmeri ja säilytyspussi

Jet Clean -järjestelmä
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Pehmeä kosketus, sileä iho
Philips SHAVER Series 7000 -malliston parranajokoneilla ajo on pehmeää ja sileää. GyroFlex 2D -järjestelmä

myötäilee kasvojesi muotoja, ja sen DualPrecision-terät leikkaavat jopa lyhyen sängen."

Tarkka ja mukava ajotulos

Lovet ja aukot leikkaavat lyhyimmätkin karvat

2-suuntaiset joustavat ajopäät myötäilevät kasvojen muotoja

Super Lift and Cut -terät nostavat partakarvoja ja leikkaavat ne tarkasti

Ihoystävällinen

Aquatec-tiivistys takaa miellyttävän kuiva-ajon ja virkistävän märkäajon

Kitkaa vähentävä SkinGlide minimoi ihoärsytyksen

Helppokäyttöinen

Helppo puhdistaa

50 minuuttia käyttöaikaa 1 tunnin latauksella

5 tason akkuilmaisin ja matkalukko

Helposti kiinnitettävä muotoiluosa, jossa 5 pituusasetusta

Jet Clean -järjestelmä puhdistaa, voitelee ja lataa parranajokoneen

Lataustelineessä parranajokone pysyy aina ladattuna ja käyttövalmiina

2 vuoden takuu, automaattinen jännitteenvalinta ja vaihdettavat terät
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Kohokohdat

Dual Precision -terät

DualPrecision-terät leikkaavat sekä pitkät

partakarvat että lyhyen parransängen. 1. Lovet

leikkaavat pitkät partakarvat. 2. Aukot leikkaavat

sängen.

Super Lift and Cut

Philips-sähköparranajokoneen

kaksoisteräjärjestelmä nostaa partakarvat ja

leikkaa ne miellyttävästi ja tarkasti.

GyroFlex 2D

GyroFlex 2D -järjestelmä myötäilee kasvojen

muotoja tarkasti ja vähentää painetta sekä

ihoärsytystä.

Aquatec Wet and Dry

Sähköparranajokoneen Aquatec-tiivistyksen

ansiosta voit valita miellyttävän kuiva-ajon tai

virkistävän märkäajon. Parranajogeelin tai

partavaahdon käyttäminen lisää miellyttävää

tuntemusta iholla.

Täysin pestävä parranajokone

Ajopäät on helppo avata ja huuhdella

juoksevalla vedellä.

SkinGlide

Sähköparranajokoneen kitkaa vähentävä

SkinGlide-ajopinta liukuu pehmeästi iholla ja

takaa tarkan ajotuloksen helposti.

50 minuutin johdoton käyttöaika

Energiatehokas litiumioniakku antaa

enemmän käyttöaikaa yhdellä latauksella.

Tunnin latauksella saat jopa 50 minuuttia

käyttöaikaa. Kolmen minuutin latauksella saat

akkuun riittävästi virtaa yhtä ajokertaa varten.

5 tason akkuilmaisin

Usean tason LED-näyttö ilmoittaa, kun akun

virta on vähissä, ajopää on vaihdettava tai

matkalukko on käytössä. Matkalukko estää

laitteen tahattoman käynnistymisen. Voit ottaa

matkalukon käyttöön painamalla mitä tahansa

näppäintä 3 sekunnin ajan. Kun matkalukko on

käytössä, näytössä on punainen lukon kuva.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Ajoteho

Myötäilee muotoja: GyroFlex 2D myötäilee

muotoja

Ajojärjestelmä: DualPrecision-järjestelmä,

Super Lift & Cut -tekniikka

Muotoilu: Helposti kiinnitettävä ihoystävällinen

muotoiluosa

Suojaa ihoa: SkinGlide

Helppokäyttöinen

Lataaminen: 1 tunti, ladattava, 3 minuutin

pikalataus yhtä parranajoa varten

Ajoaika: Jopa 50 minuuttia

Näyttö: 5 tason akkuilmaisin, Akku täynnä -

merkkivalo, Lataus vähissä -ilmaisin,

Latauksen merkkivalo, Pikalatauksen

merkkivalo

Puhdistaminen: Pestävä

Jet Clean: Mukana Jet Clean -yksikkö

Muotoilu

Pinnoitus: Koristerengas harjattua kromia

Lisätarvikkeet

Pussi: Pehmeä pussi

Ylläpito: Puhdistusharja, Suojus

Virta

Akkutyyppi: Litiumioni

Automaattinen jännite: 100 - 240 V

Huolto

2 vuoden takuu

Vaihtoterä: Vaihda kahden vuoden välein
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