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Beskytter mot irritert hud etter barbering
Philips Nr. 1 på følsom hud

Serie 7000 - Philips sin nr. 1 barbermaskin for ømfintlig hud. Beskyttende ringer

rundt skjæreelementene minimerer effektivt friksjonen mot huden. Ringene er laget

av et patentert materiale med mikroperler, og teknologien er dermatologisk testet

og klinisk bevist å redusere hudirritasjon ved barbering.

Utformet for maksimal komfort

Flex-hoder med fem retninger følger konturene med lettere trykk

Våtbarbering i dusjen eller med barberskum

Patentert overflate med mikropartikler for myk, friksjonsfri barbering

En tett og jevn barbering

Barberer skånsomt uten å lugge, selv på lengre skjeggstrå

Lett å bruke

Intuitivt display og batteriindikator med tre nivåer

50 minutter med trådløs barbering

Barbermaskinen kan skylles under springen

Leveres med to års garanti

Få mest mulig ut av barbermaskinen

Skjeggtrimmer for stubb eller trimmet skjegg
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Høydepunkter

Patentert overflate med mikropartikler

Beskyttende ringer rundt skjæreelementene -

SkinGlide Rings – minimerer effektivt friksjonen

mot huden. Ringene har et unikt,

patentert belegg som består av tusenvis av

pulveraktige kuler – som skaper en myk,

friksjonsfri overflate.

Barberer skånsomt uten å lugge, selv på

lengre skjeggstrå

Bladsystemet GentlePrecisionPRO er

konstruert for at hvert skjeggstrå skal plasseres

i optimal kutteposisjon, slik at bladet skjærer

både lange, korte og liggende skjeggstrå

perfekt uten å komme i direkte kontakt med

huden.

DynamicFlex-hoder med fem retninger

Skjærehodene kan enkelt bøyes i fem

retninger, slik at de forsiktig følger alle

konturene i ansiktet og på halsen. Du trenger

mindre trykk for å barbere tettere, og

påkjenningen på huden minimeres.

Våtbarbering i dusjen eller med barberskum

Velg hvordan du vil barbere deg. Med AquaTec

Wet&Dry kan du velge hvordan du vil barbere

deg - en rask men behagelig tørrbarbering

eller en skånsom våtbarbering med barbergel

eller skum – du kan til og med bruke den i

dusjen.

Batteriindikator med 3 nivåer

Det intuitive displayet til barbermaskinen viser

relevant informasjon, slik at du kan få best

mulig ytelse ut av barbermaskinen:

batteriindikator med tre nivåer –

rengjøringsindikator – indikator for lavt

batterinivå – indikator for utskifting av

skjærehode – indikator for transportlås

50 minutter med trådløs barbering

Det kraftige og energieffektive Li-ion-

batterisystemet gir deg følgende to alternativer:

Hvis du lader barbermaskinen i én time, får du

50 minutters barberingstid. Hurtiglading gir nok

strøm til én barbering. Alle SHAVER Series

7000-modellene er utformet slik at de kun kan

brukes i trådløs modus, for sikker drift i våte

omgivelser.

Barbermaskin som kan rengjøres

Åpne hodet på barbermaskinen for å skylle den

godt under rennende vann.

iF-DESIGNPRISEN 2016

Shaver series 7000iF-DESIGNPRISEN 2016

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Hvordan? De tilbyr en betydelig

miljøforbedring på ett eller flere av de grønne

nøkkelområdene til Philips – energieffektivitet,

emballasje, farlige stoffer, vekt, resirkulering og

kassering og livstidspålitelighet.

Red Dot-prisvinner 2016

Shaver series 7000Red Dot-prisvinner 2016
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Spesifikasjoner

Barberingsresultat

SkinComfort: SkinGlide-ringer, System for

beskyttelse av huden, AquaTec våt og tørr

Barberingssystem: GentlePrecisionPRO-

knivblader

Følger konturene: DynamicFlex-hoder med

fem retninger

Tilbehør

SmartClick: Skjeggstyler

Veske: Reiseetui

Drift

Driftstid: 50 min / 17 barberinger

Lading: Fulladet på 1 time, Hurtiglading i 5

minutter for én barbering

Batteritype: Litium-ion

Automatisk spenning: 100–240 V

Maks. strømforbruk: 5,4 W

Stand-by-strøm: 0,15 W

Enkel i bruk

Skjerm: Batteriindikator med 3 nivåer, Indikator

for lavt batterinivå, Rengjøringsindikator,

Indikator for utskifting av skjærehoder, Indikator

for reiselås

Våt og tørr: Våt og tørr bruk

Rengjøring: Alt kan vaskes

Drift: Trådløs bruk, Trekk ut kontakten før bruk

Utforming

Håndtak: Ergonomisk grep og håndtering

Farge på ramme: Keramisk hvit

Farge i front: Matt sølv

Service

To års garanti

Erstatningshode: Bytt annethvert år med SH70

* Philips' beste på sensitiv hud – sammenlignet med

andre barbermaskiner fra Philips
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