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Anéis que deslizam na pele

Lâminas GentlePrecisionPRO

Aparador preciso SmartClick

 

S7310/12 Deslize e barbear suaves
Produto nº 1 da Philips para peles sensíveis*

A série 7000 da Philips protege contra os principais sinais de irritação de pele. Os

anéis do SkinGlide contêm revestimento antifricção para que o barbeador deslize

pelo rosto. As lâminas cortam rente à pele e a protegem, mesmo com barba por

fazer por três dias.

Desenvolvido para o máximo conforto da pele

Anéis que deslizam na pele com revestimento antifricção para deslizar suavemente

5 cabeças flexíveis seguem contornos com menos pressão

Com o Aquatec, você tem um barbear seco e confortável ou um barbear molhado e

refrescante

Um barbear rente e suave

Lâminas protegem a pele e têm corte rente até mesmo em 3 dias com a barba por

fazer

Fácil de usar

Tela intuitiva com 1 indicador de nível de carga da bateria

50 minutos de barbear sem fio

O barbeador pode ser limpo com água

Vem com dois anos de garantia

Aproveite ao máximo seu barbeador

Aparador preciso SmartClick para costeletas e bigode
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Destaques

Anéis que deslizam na pele

Experimente um barbear mais confortável com

anéis antifricção que deslizam na pele

revestidos com microesferas. Milhares de

pequenas esferas redondas reduzem a fricção

e resistência superficial entre a máquina de

barbear e a pele. Isso dá à máquina de

barbear um deslizamento suave e fácil e ajuda

a proteger contra a irritação da pele.

Lâminas GentlePrecision PRO

Nosso sistema de corte atualizado tem

tecnologia de proteção para a pele,

desenvolvida para corte apenas dos pelos e

não da pele. As lâminas em forma de V

deixam a pele longe das lâminas para um

barbear rente e suave, mesmo em 3 dias com

a barba por fazer.

Cabeças DynamicFlex em cinco direções

Nossas cabeças de barbear flexionam

facilmente em cinco direções, seguindo de

forma suave todos os contornos do rosto e

pescoço. Menos pressão é necessária para

raspar de perto e a irritação da pele é

minimizada.

Aquatec Seco/molhado

Adapte sua rotina de barbear às suas

necessidades. Com o Aquatec Wet & Dry, você

pode fazer um barbear a seco confortável ou

um refrescante barbear molhado. Você pode se

barbear com gel ou espuma mesmo debaixo

do chuveiro.

Aparador preciso SmartClick

Finalize o visual com o aparador preciso de

encaixe. Ele é ideal para manter o bigode e

aparar as costeletas.

indicador de nível da bateria de 1 nível

O visor intuitivo mostra informações relevantes,

permitindo obter o melhor desempenho do seu

barbeador: – Indicador de bateria de um nível

– Indicador de limpeza – Indicador de bateria

fraca – Indicador de substituição da cabeça –

Indicador de trava para viagem

50 minutos de barbear sem fio

O sistema potente e econômico de bateria de

íon de lítio oferece duas opções práticas:

carregue-o por 1 hora para até 50 minutos de

tempo de barbear ou uma carga rápida para

um barbear completo. Todos os modelos de

barbeador da série 7000 são desenvolvidos

para funcionar apenas em modo sem fio para

garantir a segurança em ambientes úmidos.

Barbeador totalmente lavável

Basta abrir a cabeça de corte e lavá-la bem

em água corrente.

iF DESIGN AWARD 2016

Barbeador série 7000iF DESIGN AWARD 2016

Red Dot Award 2016: Vencedor

Barbeador série 7000Red Dot Award 2016:

Vencedor
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Especificações

Barbear de alto desempenho

SkinComfort: Anéis que deslizam na pele,

Sistema SkinProtection, Aquatec

seco/molhado

Sistema de aparar pelos: Lâminas

GentlePrecisionPRO

Ajustável aos contornos: Cabeças

DynamicFlex em cinco direções

Acessórios

SmartClick: Aparador preciso

Estojo: Estojo para viagem

Lig/Desl

Tempo de funcionamento: 50 min / 17 sessões

de barbear

Carregamento: Carga completa em 1 hora,

Carga rápida de 5 min para 1 barbear

Tipo da bateria: Íons de lítio

Voltagem automática: 100-240 V

Consumo de energia máximo: 5,4 W

Consumo de energia no modo de espera:

0,15 W

Fácil de usar

Visor: indicador de nível da bateria de 1 nível,

Indicador de bateria fraca, Indicador de

limpeza, Indicador de troca de cabeças de

corte, Indicador de trava para viagem

Seco/molhado: Uso seco e molhado

Limpeza: Totalmente lavável

Operação: Uso sem fio, Desconecte antes do

uso

Design

Alça: Manuseio e formato que cabe na mão

Cor da moldura: Azul oceano tesla

Cor frontal: Branco cerâmica

Serviço

Dois anos de garantia

Cabeça de reposição: Troque as lâminas pelas

SH70 a cada dois anos

* Nº 1 da Philips em peles sensíveis em comparação com

outros barbeadores Philips

* Reduziu o atrito na pele de 90% dos homens testados

vs. produto anterior da Philips. Teste realizado na

Holanda em 2014
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