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Deslize suave, barbear sensível
A n.º 1 da Philips para pele sensível*

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

Os anéis SkinGlide com revestimento antifricção fazem com que a máquina de

barbear deslize sem esforço pelo seu rosto, e as lâminas cortam rente e protegem

a pele, mesmo com uma barba de 3 dias.

Concebida para o conforto máximo da pele

Anéis SkinGlide com revestimento antifricção para um deslizar suave

As cabeças flexíveis de 5 direcções seguem os contornos com menos pressão

A tecnologia AquaTec proporciona um barbear a seco confortável ou um barbear

húmido refrescante

Um barbear rente e suave

As lâminas protegem a pele e efectuam um corte rente, mesmo com barba de 3 dias

Fácil de utilizar

Visor intuitivo com indicador de bateria de 1 nível

50 minutos de autonomia sem fios

A máquina de barbear pode ser enxaguada em água corrente

Inclui 2 anos de garantia

Aproveite ao máximo a sua máquina de barbear

Aparador de precisão SmartClick para bigode e patilhas
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Destaques

Anéis SkinGlide

Experimente um barbear mais confortável com

os anéis SkinGlide antifricção, revestidos com

microesferas. Milhares de pequenas esferas

tipo vidro reduzem a fricção e a resistência na

superfície entre a máquina de barbear e a

pele. Isto permite à máquina deslizar

facilmente e com suavidade, ajudando a

proteger contra a irritação da pele.

Cabeças DynamicFlex de 5 direcções

As cabeças das nossas máquinas de barbear

flectem facilmente em 5 direcções, seguindo

suavemente todos os contornos do rosto e do

pescoço. É necessária menos pressão para

garantir um barbear rente, minimizando a

fricção na pele.

Lâminas GentlePrecision PRO

O nosso actualizado sistema de corte tem

tecnologia de protecção da pele, desenvolvido

para cortar o pêlo e não a pele. As lâminas em

forma de V afastam a pele das lâminas para

um barbear suave e rente, mesmo com barba

de 3 dias.

Indicador de bateria de 1 nível

O visor intuitivo apresenta informações

relevantes, permitindo-lhe obter o melhor

desempenho da sua máquina de barbear:

indicador de bateria de 1 nível - indicador de

limpeza - indicador de bateria fraca - indicador

de substituição de cabeças - indicador de

bloqueio de viagem

Aquatec para barbear a húmido e a seco

Adapte a sua rotina de barbear às suas

necessidades. Com o Aquatec Wet & Dry, pode

optar por um barbear a seco confortável ou um

barbear húmido refrescante. Pode barbear-se

com gel ou espuma, até debaixo do chuveiro.

50 minutos de autonomia sem fios

O sistema da bateria de iões de lítio potente e

com eficiência energética proporciona-lhe

duas opções convenientes: carregar durante

uma hora para até 50 minutos de autonomia

ou uma carga rápida para um barbear

completo. Todos os modelos da Shaver Series

7000 foram concebidos para funcionar apenas

no modo sem fios para garantir a segurança

em ambientes húmidos.

Fabricado para durar

Com esta máquina de barbear Philips

oferecemos uma garantia de 2 anos. As nossas

máquinas de barbear Series 7000 foram

concebidas para oferecer desempenho e

durabilidade.

Máquina de barbear totalmente lavável

Basta abrir a cabeça de corte para a enxaguar

cuidadosamente em água corrente.

iF DESIGN AWARD 2016

Shaver Series 7000iF DESIGN AWARD 2016

Red Dot Award 2016: vencedor

Shaver Series 7000Red Dot Award 2016:

vencedor
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Especificações

Desempenho do barbear

SkinComfort: Anéis SkinGlide, Sistema

SkinProtection, AquaTec Wet & Dry

Sistema de barbear: Lâminas GentlePrecision

PRO

Seguimento de contornos: Cabeças

DynamicFlex de 5 direcções

Acessórios

SmartClick: Aparador de precisão

Bolsa: Bolsa de viagem

Potência

Autonomia: 50 min./17 sessões de barbear

Carregamento: Carga completa em 1 hora,

Carga rápida de 5 min. para 1 sessão de

barbear

Tipo de pilhas: Iões de lítio

Voltagem automática: 100-240 V

Consumo máximo de energia: 5,4 W

Consumo em modo de espera: 0,15 W

Fácil de utilizar

Visor: Indicador de bateria de 1 nível, Indicador

de bateria fraca, Indicador de limpeza,

Indicador de substituição de cabeças de corte,

Indicador de fecho de viagem

Húmido e seco: Utilização a húmido e a seco

Limpeza: Lavável

Operação: Utilização sem cabo, Desligar da

ficha antes de usar

Design

Pega: Pega e manuseamento ergonómicos

Cor da estrutura: Branca

Cor frontal: Azul oceano Tesla

Assistência

2 anos de garantia

Cabeça de substituição: Substituir a cada

2 anos por SH70

* N.º 1 da Philips para pele sensível - em comparação

com outras máquinas de barbear da Philips
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