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S7310/12 Plynulé kĺzanie, jemné oholenie
Jednotka značky Philips pre citlivú pokožku*

Holiaci strojček Philips série 7000 chráni pokožku pred hlavnými prejavmi

podráždenia. Systém klzných krúžkov SkinGlide s povrchovou vrstvou na zníženie

trenia umožňuje holiacemu strojčeku bezproblémové kĺzanie po tvári. Jeho čepele

poskytujú hladké oholenie a chránia pokožku, dokonca už pri 3-dňovom strnisku.

Navrhnuté pre maximálny komfort pokožky

Krúžky SkinGlide s povrchovou vrstvou na zníženie trenia pre hladké kĺzanie

5-smerové flexibilné hlavy kopírujú kontúry s nižším tlakom

Aquatec umožňuje pohodlné holenie nasucho alebo osviežujúce holenie namokro

Hladké a jemné oholenie

Čepele chránia pokožku a poskytujú hladké oholenie dokonca už pri 3-dňovom

strnisku

Jednoduché používanie

Intuitívny displej s 1-úrovňovým indikátorom batérie

50 min. holenia bez pripojenia do siete

Holiaci strojček môžete prepláchnuť pod tečúcou vodou

Dodáva sa s 2-ročnou zárukou

Využite svoj holiaci strojček naplno

Presný zastrihávač SmartClick na fúzy a kotlety
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Hlavné prvky

Krúžky SkinGlide

Zažite pohodlnejšie holenie s krúžkami

SkinGlide s povrchovou vrstvou mikrosfér na

zníženie trenia. Tisíce drobných častíc

podobných sklu znižujú trenie a odpor medzi

holiacim strojčekom a pokožkou. Vďaka tomu

sa holiaci strojček ľahko a hladko kĺže, čo

chráni pokožku pred podráždením.

Čepele GentlePrecision PRO

Náš vynovený strihací systém obsahuje

ochrannú technológiu, nemilosrdnú k chĺpkom,

jemnú k pokožke. Čepele v tvare písmena V

smerom od čepelí a umožňujú hladké a jemné

oholenie – dokonca aj pri 3-dňovom strnisku.

Hlavy Dynamic Flex s vychýlením v 5

smeroch

Naše hlavy holiaceho strojčeka sa jednoducho

vychyľujú v 5 smeroch a jemne kopírujú všetky

kontúry tváre a krku. Hladké oholenie vyžaduje

použitie menšieho tlaku, čím sa zmierňuje

podráždenie pokožky.

Systém Aquatec na holenie namokro aj

nasucho

Prispôsobte svoje holenie svojim potrebám.

Vďaka systému AquaTec namokro aj nasucho

si môžete užiť pohodlné holenie nasucho

alebo osviežujúce holenie namokro a môžete

sa holiť s gélom alebo penou či dokonca

v sprche.

Presný zastrihávač SmartClick

Doveďte svoj vzhľad k dokonalosti pomocou

nadstavca na presné zastrihávanie. Ideálne sa

hodí na udržiavanie fúzov a zastrihávanie

kotliet.

1-úrovňový indikátor batérie

Intuitívny displej zobrazuje príslušné

informácie a umožňuje vám naplno využiť

špičkový výkon vášho holiaceho strojčeka: 1-

úrovňový indikátor batérie – Indikátor čistenia

– Indikátor slabej batérie – Indikátor

nahradenia hlavice – Indikátor cestovného

zámku

50 min. holenia bez pripojenia do siete

Energeticky úsporný, výkonný systém lítium-

iónových batérií poskytuje dve pohodlné

možnosti: nabíjajte pol hodiny s cieľom získať

až 50 minút času na holenie alebo rýchle

nabitie poskytne jedno úplné oholenie. Všetky

modely holiacich strojčekov série 7000 sú

navrhnuté tak, aby pracovali len v režime bez

šnúry, čím zaisťujú bezpečnosť pri použití vo

vlhkom prostredí.

Plne umývateľný holiaci strojček

Stačí otvoriť hlavu holiaceho strojčeka a

dôkladne ju prepláchnuť pod tečúcou vodou.

OCENENIE iF DESIGN AWARD 2016

Shaver series 7000OCENENIE iF DESIGN

AWARD 2016

Víťaz ocenenia Red Dot 2016

Shaver series 7000Víťaz ocenenia Red Dot

2016
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Technické údaje

Výkon pri holení

SkinComfort: Krúžky SkinGlide, Systém

SkinProtection, Systém AquaTec namokro aj

nasucho

Holiaci systém: Čepele GentlePrecisionPRO

Sledovanie kontúr: Hlavy DynamicFlex s

otáčaním v 5 smeroch

Príslušenstvo

SmartClick: Presný zastrihávač

Puzdro: Cestovné puzdro

Príkon

Prevádzková doba: 50 min./17 oholení

Nabíjanie: Úplné nabitie za 1 hodinu, Rýchle

nabíjanie za 5 minút umožní 1 oholenie

Typ batérie: Lítium-iónová

Automatická voľba napätia: 100 - 240 V

Max. spotreba energie: 5,4 W

Spotreba v pohotovostnom režime: 0,15 W

Jednoduché používanie

Displej: 1-úrovňový indikátor batérie, Indikátor

slabej batérie, Indikátor čistenia, Indikátory

výmeny holiacich hláv, Indikátor cestovného

zámku

Holenie za mokra aj za sucha: Na suché aj

mokré použitie

Čistenie: Plne umývateľný

Prevádzka: Bezšnúrové použitie, Pred použitím

zariadenie odpojte zo siete

Dizajn

Telo: Ergonomické uchopenie a používanie

Farba rámu: Oceánová modrá

Farba prednej časti: Keramická biela

Servis

Dvojročná záruka

Náhradná hlava: Vymieňajte každé 2 roky za

SH70

* Jednotka značky Philips pre citlivú pokožku – v

porovnaní s inými holiacimi strojčekmi značky Philips

* Znižuje trenie u 90 % testovaných mužov – v porovnaní

s predchádzajúcim modelom značky Philips, podľa

výskumu uskutočneného v Holandsku v roku 2014
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