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Toque suave, pele macia
A máquina de barbear SHAVER Series 7000 da Philips proporciona um toque suave para um barbear delicado.

O sistema GyroFlex 2D ajusta-se facilmente aos contornos do seu rosto e corta mesmo os pêlos mais curtos

com as suas lâminas DualPrecision."

Um barbear rente e confortável

Ranhuras e orifícios de corte cortam até os pêlos mais curtos

Cabeças flexíveis de dupla direcção ajustam-se facilmente às curvas

Lâm. Super Lift & Cut levantam pêlos p/os cortar mais rentes

Suave para a pele

Vedação AquaTec para um barbear a seco confortável e húmido refrescante

SkinGlide suave e com fricção reduzida para minimizar a irritação

Fácil de usar

Basta enxaguar

50 minutos de barbear, 1 hora de carregamento

Indicação de bateria com 5 níveis e bloqueio de viagem

Aparador da barba de encaixe com 5 regulações de comprimento

O sistema Jet Clean limpa, lubrifica e carrega a máquina de barbear

Base de carga mantém máq. barbear carregada e pronta a usar

Garantia de 2 anos, voltagem mundial e lâminas substituíveis
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Destaques

Lâminas DualPrecision

Lâminas DualPrecision cortam

confortavelmente tanto pêlos compridos, como

curtos. 1. Ranhuras cortam pêlos compridos. 2.

Orifícios cortam pêlos curtos

Super Lift & Cut

O sistema de lâmina dupla incorporado na

máquina de barbear eléctrica Philips levanta

os pêlos para cortar o pêlo, de forma

confortável, abaixo do nível da pele,

proporcionando um barbear mais rente.

GyroFlex 2D

O sistema de seguimento de contornos

GyroFlex 2D da máquina de barbear ajusta-se

facilmente às curvas do seu rosto,

minimizando a pressão e a irritação de um

barbear rente.

Aquatec p/usar a húmido e seco

A vedação AquaTec para usar a húmido e a

seco da máquina de barbear eléctrica permite-

lhe escolher a forma de barbear que prefere.

Pode optar por um barbear a seco confortável

ou um barbear húmido refrescante com gel ou

espuma de barbear para um conforto extra da

pele.

Máquina de barbear totalmente lavável

Basta abrir a cabeça e enxaguá-la

abundantemente em água corrente.

SkinGlide

A superfície de barbear SkinGlide com fricção

reduzida da máquina de barbear eléctrica

desliza suavemente sobre a pele, para um

barbear rente simples.

Utilização sem fios - 50 min.

Uma bateria de iões de lítio potente e com

eficiência energética proporciona-lhe mais

autonomia por carregamento. Carregue-a

durante uma hora e terá até 50 minutos de

autonomia sem fios. Carregue-a durante 3

minutos e terá energia suficiente para uma

sessão de barbear.

Indicador da bateria de 5 níveis

O ecrã LED de vários níveis indica quando a

bateria tem pouca carga, quando necessita de

uma nova cabeça e quando o bloqueio de

viagem está activo. O bloqueio de viagem

evita que o produto se ligue acidentalmente.

Prima qualquer um dos botões durante 3

segundos para activar o bloqueio de viagem,

para que produto não seja ligado

acidentalmente. Um símbolo de bloqueio

vermelho indica quando o bloqueio de viagem

está activado.

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips -

eficiência energética, embalagem, substâncias

perigosas, peso, reciclagem e eliminação e

fiabilidade da vida útil.
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Especificações

Desempenho do barbear

Seguimento de contornos: Seguimento de

contornos GyroFlex 2D

Sistema de barbear: Sistema DualPrecision,

Tecnologia Super Lift & Cut

Modelação: Aparador de encaixe suave para a

pele

Conforto da pele: SkinGlide

Fácil de usar

Carregamento: 1 hora, Recarregável, Carga

rápida de 3 min. para 1 sessão de barbear

Tempo de barbear: Até 50 minutos

Visor: Indicador da bateria de 5 níveis,

Indicador de bateria vazia, Indicador de bateria

fraca, Indicador de carga, Indicação de carga

rápida

Limpeza: Lavável

Jet Clean: Inclui a unidade Jet Clean

Design

Acabamento: Anel decorativo cromado

escovado

Acessórios

Bolsa: Bolsa flexível

Manutenção: Escova de limpeza, Tampa de

protecção

Alimentação

Tipo de pilha: Iões de lítio

Voltagem automática: 100-240 V

Assistência

2 anos de garantia

Cabeça de substituição: Substituir a cada 2

anos por RQ11
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