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Series 7000. Dokładne golenie dla skóry wrażliwej.
Efekt: Gładka skóra bez podrażnień.

Zwiększ bezpieczeństwo golenia. Specjalnie zaprojektowana z myślą o delikatnej ochronie skóry golarka Philips

Shaver Series 7000 jest wyposażona w pierścienie Comfort z unikatową powłoką z mikrogranulkami, która

zapewnia dokładne golenie dla skóry wrażliwej.

Zaprojektowana z myślą o skórze wrażliwej
Zapobiegająca tarciu powłoka z mikrogranulkami pozwala delikatnie i dokładnie golić wrażliwą skórę

5-kierunkowe głowice Flex dopasowują się do kształtu twarzy przy lżejszym nacisku

Uszczelnienie Aquatec umożliwia wygodne golenie na sucho i odświeżające golenie na mokro

Dokładne golenie i bezpieczeństwo
Ostrza golą dokładnie i chronią skórę nawet w przypadku 3-dniowego zarostu

Wygodne użytkowanie
Intuicyjny wyświetlacz z 1-poziomowym wskaźnikiem naładowania akumulatora

50 minut bezprzewodowego golenia

Golarkę można płukać pod bieżącą wodą

Produkt ma 2-letnią gwarancję

Wykorzystaj w pełni możliwości swojej golarki
Równomierne przycinanie wąsów i bokobrodów
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Zalety
Pierścienie SkinGlide
Bardziej komfortowe golenie dzięki

zapobiegającym tarciu pierścieniom SkinGlide

pokrytym mikrogranulkami. Tysiące

przypominających szkło kuleczek umożliwia

zmniejszenie tarcia pomiędzy golarką a skórą.

Dzięki temu golarka gładko i bez trudu

przesuwa się po skórze i zapobiega jej

podrażnieniom.

Ostrza GentlePrecision PRO
Unowocześniony system tnący jest

wyposażony w technologię ochrony skóry,

która umożliwia golenie zarostu bez

podrażnień. Ostrza w kształcie litery V kierują

skórę z dala od ostrzy, aby golenie było

łagodne i dokładne — nawet w przypadku 3-

dniowego zarostu.

5-kierunkowe głowice Dynamic Flex
Głowice naszej golarki z łatwością wyginają

się w 5 kierunkach, płynnie dopasowując się

do kształtu twarzy. Skóra jest mniej napięta, a

do dokładnego golenia nie potrzeba dużego

nacisku.

Uszczelnienie Aquatec do golenia na sucho i
na mokro
Dostosuj sposób golenia do swoich potrzeb.

Uszczelnienie AquaTec Wet & Dry umożliwia

wybór komfortowego golenia na sucho lub

golenia na mokro — z użyciem żelu lub pianki

— nawet pod prysznicem.

Precyzyjny trymer SmartClick
Precyzyjny trymer SmartClick pozwala na

dokładne przycięcie i ukształtowanie wąsów i

bokobrodów.

1-poziomowy wskaźnik akumulatora
Intuicyjny wyświetlacz pokazuje ważne

informacje i pozwala w pełni wykorzystać

potencjał golarki: — 1-poziomowy wskaźnik

naładowania akumulatora — wskaźnik

konieczności czyszczenia — wskaźnik niskiego

poziomu naładowania akumulatora —

wskaźnik wymiany głowic — wskaźnik blokady

podróżnej

50 minut bezprzewodowego golenia
System wydajnych energetycznie

akumulatorów litowo-jonowych oferuje dwie

wygodne opcje: ładowanie przez godzinę w

celu uzyskania 50 minut golenia lub szybkie

ładowanie na jedno golenie. Wszystkie

modele golarki z serii 7000 zostały

zaprojektowane wyłącznie do działania w

trybie bezprzewodowym, aby zapewnić

bezpieczeństwo w wilgotnym otoczeniu.

Golarka z możliwością pełnego mycia w
wodzie
Wystarczy otworzyć głowicę golarki, aby

dokładnie wypłukać ją pod bieżącą wodą.

Trwałość
Firma Philips udziela 2-letniej gwarancji na tę

golarkę. Nasze golarki z serii 7000 zostały

zaprojektowane z myślą o wydajności i

trwałości.

Nagroda iF DESIGN AWARD 2016
Golarka series 7000Nagroda iF DESIGN

AWARD 2016

Zdobywca nagrody Red Dot 2016
Golarka series 7000Zdobywca nagrody Red

Dot 2016
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Dane techniczne
Efektywność golenia
SkinComfort: Pierścienie SkinGlide, System

SkinProtection, Uszczeln. AquaTec do golenia

na sucho i na mokro

System golenia: Ostrza GentlePrecisionPRO

Dopasowująca się do kształtu ciała: 5-

kierunkowe głowice DynamicFlex

Akcesoria
SmartClick: Precyzyjny trymer

Pokrowiec: Etui podróżne

Moc
Czas pracy: 50 minut/17 cykli golenia

Ładowanie: Pełne ładowanie trwa 1 godzinę,

Szybkie, 5-minutowe ładowanie umożliwia

pojedyncze golenie

Typ baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Automatyczne napięcie: 100–240 V

Maks. pobór mocy: 5,4 W

Pobór mocy w trybie gotowości: 0,15 W

Łatwość użytkowania
Wyświetlacz: 1-poziomowy wskaźnik

akumulatora, Wskaźnik niskiego poziomu

naładowania akumulatora, Wskaźnik

konieczności czyszczenia, Wskaźnik wymiany

głowic golących, Wskaźnik blokady podróżnej

Na mokro i na sucho: Możliwość używania na

mokro i na sucho

Czyszczenie: Możliwość mycia pod bieżącą

wodą

Działanie: Zasilanie akumulatorowe, Przed

użyciem odłącz od gniazdka elektrycznego

Wykończenie
Rączka: Ergonomiczny uchwyt ułatwiający

trzymanie

Kolor ramy: Oceaniczny błękit Tesla

Kolor przodu: Ceramiczna biel

Serwis
2 lata gwarancji

Wymienna głowica: Wymieniaj co 2 lata na

SH70

Oprogramowanie
Aktualizowanie oprogramowania: Philips

oferuje odpowiednie aktualizacje

oprogramowania przez okres 2 lat od daty

zakupu

* Najlepsza golarka firmy Philips do skóry wrażliwej — w

porównaniu z innymi golarkami firmy Philips

* Zmniejsza tarcie u 90% badanych mężczyzn

(porównanie do poprzedniego modelu firmy Philips);

testowano w Holandii w 2014 r.
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