Drėgno ir sauso skutimo
elektrinė barzdaskutė
Shaver series 7000
„SkinGlide“ žiedai
„GentlePrecisionPRO“ ašmenys
„SmartClick“ koreguojamasis
kirptuvas

Tolygus slydimas, nedirginantis skutimasis
S7370/12

Geriausias „Philips“ gaminys jautriai odai*
Su „Philips“ 7000 serija išvengsite pagrindinių odos sudirginimo požymių. Dėl
„SkinGlide“ žiedų su nuo trinties apsaugančia danga skustuvas slysta veidu be
pastangų. Jo ašmenys skuta arti odos ir ją apsaugo. Tinka net 3 dienų barzdelei
skusti.
Pagamintas, kad nedirgintų odos
Švelniai slystantys „SkinGlide“ žiedai su nuo trinties apsaugančia danga
5 krypčių lanksčios galvutės prisitaiko prie kontūrų, todėl reikia mažiau spausti
Su „AquaTec“ patogiai skusitės sausai arba gaivinančiai drėgnai
Švelnus ir švarus skutimasis
Ašmenys apsaugo odą ir skuta arti odos net 3 dienų barzdelę
Paprasta naudoti
Intuityvusis ekranas su 1 lygio baterijos indikatoriumi
50 min. skutimosi be laido
Barzdaskutę galima plauti tekančiu vandeniu
Parduodamas su 2 metų garantija
Optimaliai išnaudokite savo barzdaskutę
„SmartClick“ koreguojamasis peiliukas ūsams ir žandenoms
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Ypatybės
„SkinGlide“ žiedai

1 lygio baterijos indikatorius

Sukurta amžiams

Skuskitės patogiau su nuo trinties
apsaugančiais „SkinGlide“ žiedais, padengtais
mikrosferomis. Tūkstančiai smulkių, į stiklą
panašių, apvalių sferų sumažina trintį ir
paviršiaus tarp skustuvo ir odos pasipriešinimą.
Todėl skustuvas švelniai ir lengvai slysta, o
oda nedirginama.

Intuityviame ekrane pateikiama informacija,
leidžianti pasiekti nepriekaištingų skutimosi
rezultatų: 1 lygio baterijos indikatorius –
valymo indikatorius – baterijos išsikrovimo
indikatorius – galvutės keitimo indikatorius –
kelioninio užrakto indikatorius

Šis „Philips“ skustuvas parduodamas su 2 metų
garantija. Mūsų „Series 7000“ skustuvai yra
patvarūs ir ilgaamžiški.

5 krypčių „Dynamic Flex“ galvutės

Plaunamas skustuvas

„AquaTec“ drėgnojo ir sausojo skutimosi
technologija

Tiesiog atidarykite skustuvo galvutę ir
išskalaukite ją po tekančiu vandeniu.

Mūsų skustuvo galvutės lengvai lankstosi 5
kryptimis ir švelniai prisitaiko prie visų veido ir
kaklo kontūrų. Norint skusti arčiau odos, reikia
mažiau spausti, tad taip sumažinamas odos
patiriamas stresas.

Pritaikykite savo skutimosi įpročius savo
poreikiams. Su „Aquatec Wet & Dry“ galite
maloniai skustis sausai arba mėgautis
gaivinančiu drėgnuoju skutimu. Skuskitės
naudodami gelį ar putas net duše.

„GentlePrecision PRO“ ašmenys

50 min. skutimosi be laido

„iF“ APDOVANOJIMAS UŽ GAMINIO
DIZAINĄ 2016 m.
7000 serijos skustuvas„iF“ APDOVANOJIMAS
UŽ GAMINIO DIZAINĄ 2016 m.

Mūsų patobulinta skutimo sistema pasižymi
odos apsaugos technologija ir yra sukurta taip,
kad skustų plaukelius ir neliestų odos. V
formos ašmenys nukreipia odą nuo ašmenų
taip, kad būtų skutama arti odos, bet švelniai.
Tinka net 3 dienų barzdelei.

Energiją taupanti ir galinga ličio jonų baterija
su dviem patogiomis parinktimis: 50 minučių
veikimo be laido po vienos valandos įkrovimo
arba greitasis įkrovimas vienam skutimuisi. Visi
„Shaver series 7000“ modelio skustuvai veikia
be laido, kad galėtumėte jais saugiai naudotis
drėgnose aplinkose.

2016 m. „Red Dot“ apdovanojimo laimėtojas
7000 serijos skustuvas2016 m. „Red Dot“
apdovanojimo laimėtojas
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Speciﬁkacijos
Skutimo efektyvumas
„SkinComfort“: „SkinGlide“ žiedai,
„SkinProtection“ sistema, „AquaTec“ drėgnojo ir
sausojo skutimosi technologija
Skutimo sistema: „GentlePrecisionPRO“
ašmenys
Kontūrus atkartojančios: 5 krypčių
„DynamicFlex“ galvutės

Maitinimas
Veikimo laikas: 50 min. / 17 skutimų
Įkrovimas: Visiškai įkraunama per 1 valandą,
Greitas 5 min. įkrovimas 1 skutimui
Baterijos tipas: Ličio jonų
Automatinis įtampos reguliavimas: 100-240 V
Maksimalus energijos naudojimas: 5,4 W
Budėjimo galia: 0,15 W

Valymas: Visiškai plaunamas
Naudojimas: Naudojimas be laido, Atjunkite
prieš naudojimą

Priedai
SmartClick: Koreguojantis peiliukas
Krepšelis: Kelioninis krepšelis

Lengva naudoti
Ekranas: 1 lygio baterijos indikatorius,
Išsikraunančios baterijos indikatorius, Valymo
indikatorius, Skutimo galvučių keitimo
indikatorius, Kelioninio užrakto indikatorius
„Wet & Dry“: Drėgnas ir sausas naudojimas

Techninė priežiūra
2 metų garantija
Keičiama galvutė: SH70 keičiamas kas 2
metus
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Konstrukcija
Rankenėlė: Patogi ir ergonomiška rankena
Rėmo spalva: Balta
Priekis: Vandenyno mėlyna

* Geriausias „Philips“ gaminys jautriai odai, palyginti su
kitais „Philips“ skustuvais

