
 

Ηλεκτρική μηχανή για

υγρό και στεγνό ξύρισμα

Shaver series 7000

  Δακτύλιοι SkinGlide

Λεπίδες GentlePrecisionPRO

Τρίμερ ακριβείας SmartClick

 

S7370/12 Ομαλή ολίσθηση και προστασία της επιδερμίδας

Η Νο 1 επιλογή της Philips για ευαίσθητες επιδερμίδες*

Η Philips Series 7000 προστατεύει το δέρμα σας από τα βασικά σημάδια ερεθισμού. Χάρη

στους δακτυλίους SkinGlide με επικάλυψη κατά της τριβής, η μηχανή γλιστράει εύκολα στο

πρόσωπό σας. Οι λεπίδες προστατεύουν το δέρμα και προσφέρουν βαθύ ξύρισμα ακόμα και

σε γένια 3 ημερών.

Σχεδιασμένη για καλύτερη προστασία της επιδερμίδας

Δακτύλιοι SkinGlide με επικάλυψη κατά της τριβής για ομαλή ολίσθηση

Οι κεφαλές Flex 5 κατευθύνσεων ακολουθούν το περίγραμμα με μικρότερη πίεση

Το κάλυμμα Aquatec σας προσφέρει ένα άνετο στεγνό ή αναζωογονητικό υγρό ξύρισμα

Βαθύ και ομαλό ξύρισμα

Οι λεπίδες προστατεύουν το δέρμα και προσφέρουν βαθύ ξύρισμα ακόμα και σε γένια 3 ημερών

Εύκολη χρήση

Έξυπνη οθόνη με ένδειξη μπαταρίας 1 επιπέδων

50 λεπτά αυτονομία

Η ξυριστική μηχανή πλένεται κάτω από τη βρύση

Συνοδεύεται από 2ετή εγγύηση

Αξιοποιήστε στο έπακρο την ξυριστική σας μηχανή

Φροντίστε το μουστάκι και τις φαβορίτες σας
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Χαρακτηριστικά

Δακτύλιοι SkinGlide

Απολαύστε πιο άνετο ξύρισμα χάρη στους

δακτύλιους SkinGlide με επίστρωση από

μικροσφαιρίδια κατά της τριβής. Χιλιάδες

μικροσκοπικά, σαν γυάλινα, στρογγυλεμένα

σφαιρίδια μειώνουν την τριβή και την αντίσταση της

επιφάνειας ανάμεσα στην ξυριστική και το δέρμα.

Αυτό διασφαλίζει πιο εύκολη και απαλή ολίσθηση και

προστατεύει το δέρμα από ερεθισμούς.

Κεφαλές Dynamic Flex 5 κατευθύνσεων

Οι ξυριστικές κεφαλές κάμπτονται εύκολα προς 5

κατευθύνσεις, ακολουθώντας απαλά κάθε καμπύλη

του προσώπου και του λαιμού. Έτσι, επιτυγχάνεται

βαθύ ξύρισμα με λιγότερη πίεση και ελαχιστοποιείται

η καταπόνηση του δέρματος.

Λεπίδες GentlePrecision PRO

Το ανανεωμένο σύστημα κοπής μας διαθέτει

τεχνολογία προστασίας του δέρματος, που έχει

σχεδιαστεί για να κόβει μόνο τρίχες και όχι το

δέρμα. Οι λεπίδες σε σχήμα V κατευθύνουν το δέρμα

μακριά από τις λεπίδες για απίστευτα βαθύ ξύρισμα -

ακόμα και σε γένια 3 ημερών.

Ένδειξη μπαταρίας 1 επιπέδου

Η έξυπνη οθόνη εμφανίζει σχετικές πληροφορίες,

ώστε να μπορείτε να διασφαλίζετε τη βέλτιστη

απόδοση της ξυριστικής σας μηχανής: ένδειξη

μπαταρίας 1 επιπέδων - ένδειξη καθαρισμού -

ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας - ένδειξη

αντικατάστασης κεφαλής - ένδειξη κλειδώματος

ταξιδίου

Aquatec για υγρό και στεγνό ξύρισμα

Προσαρμόστε το πρόγραμμα ξυρίσματος ανάλογα με

τις ανάγκες σας. Με τo Aquatec Wet & Dry, μπορείτε

να κάνετε άνετο, στεγνό ξύρισμα ή ένα

αναζωογονητικό υγρό ξύρισμα. Μπορείτε να

ξυριστείτε με αφρό ή τζελ ακόμη και κάτω από το

ντους.

50 λεπτά αυτονομία

Το σύστημα ενεργειακά αποδοτικής, ισχυρής

μπαταρίας ιόντων λιθίου παρέχει δύο επιλογές:

Φόρτιση μίας ώρας για έως και 50 λεπτά αυτονομίας

ή γρήγορη φόρτιση για πλήρες ξύρισμα. Όλα τα

μοντέλα Shaver series 7000 έχουν σχεδιαστεί μόνο

για ασύρματη λειτουργία, προσφέροντας ασφάλεια σε

υγρά περιβάλλοντα.

Κατασκευασμένο να διαρκεί

Αυτή η ξυριστική μηχανή της Philips διατίθεται με

εγγύηση 2 ετών. Οι ξυριστικές μηχανές Series 7000

είναι σχεδιασμένες για κορυφαία απόδοση και

αντοχή.

Πλήρως πλενόμενη ξυριστική μηχανή

Απλώς ανοίξτε την ξυριστική κεφαλή για να την

ξεπλύνετε καλά κάτω από τη βρύση.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ iF 2016

Shaver series 7000ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ iF 2016

Νικητής βραβείου σχεδίασης Red Dot 2016

Shaver series 7000Νικητής βραβείου σχεδίασης Red

Dot 2016
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Προδιαγραφές

Απόδοση ξυρίσματος

SkinComfort: Δακτύλιοι SkinGlide, Σύστημα

SkinProtection, Κάλυμμα Aquatec για υγρό και στεγνό

ξύρισμα

Σύστημα ξυρίσματος: Λεπίδες GentlePrecisionPRO

Παρακολούθηση περιγράμματος: Κεφαλές

DynamicFlex 5 κατευθύνσεων

Αξεσουάρ

SmartClick: Τρίμερ ακριβείας

Θήκη: Θήκη ταξιδίου

Ρεύμα

Χρόνος λειτουργίας: 50 λεπτά / 17 ξυρίσματα

Φόρτιση: Πλήρης φόρτιση σε 1 ώρα, Γρήγορη

φόρτιση 5 λεπτών για 1 ξύρισμα

Τύπος μπαταρίας: Ιόντων λιθίου

Αυτόματη τάση: 100-240 V

Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας:

5,4 W

Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής: 0,15 W

Ευκολία στη χρήση

Οθόνη: Ένδειξη μπαταρίας 1 επιπέδου, Ένδειξη

χαμηλής στάθμης μπαταρίας, Ένδειξη καθαρισμού,

Ένδειξη αντικατάστασης κεφαλών ξυρίσματος,

Ένδειξη κλειδώματος ταξιδίου

Υγρό & Στεγνό: Για υγρή και στεγνή χρήση

Καθάρισμα: Πλήρως πλενόμενη

Λειτουργία: Χρήση χωρίς καλώδιο, Αποσυνδέστε

από την πρίζα πριν από τη χρήση

Σχεδίαση

Λαβή: Εργονομική λαβή και άνετος χειρισμός

Χρώμα πλαισίου: Λευκό

Χρώμα μπροστινού τμήματος: Μπλε

Σέρβις

Διετής εγγύηση

Ανταλλακτική κεφαλή: Αντικατάσταση με SH70 κάθε

2 χρόνια

* Η Νο 1 επιλογή της Philips για ευαίσθητες επιδερμίδες - σε

σύγκριση με άλλες ξυριστικές μηχανές της Philips
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