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S7520/41
Hladký pohyb, šetrné holení
Jednička společnosti Philips pro citlivou pokožku*

Řada Philips 7000 chrání před hlavními známkami podráždění kůže. Kroužky

SkinGlide s povrchem zabraňujícím tření umožňují holicímu strojku plynulý pohyb

po tváři. Břity těsně přiléhají a chrání kůži i při třídenním strništi.

Navrženo pro maximální pohodlí pokožky
Kroužky SkinGlide s povrchem zabraňujícím tření pro plynulý pohyb

Ohebné hlavy s otáčením v pěti směrech sledují obrysy pro menší tlak

Systém Aquatec vám umožňuje pohodlné suché i osvěžující mokré holení

Hladké oholení
Břity chrání kůži a těsně zastřihnou i třídenní strniště

Snadné použití
Intuitivní displej s tříúrovňovým ukazatelem baterie

50 minut bezdrátového holení

Prodloužená 3letá záruka

Holicí strojek lze opláchnout pod tekoucí vodou

Využijte svůj holicí strojek naplno
Zastřihovač vousů s 5 nastaveními pro úpravu a zastřihování
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Přednosti
Kroužky SkinGlide

Vychutnejte si pohodlnější holení s kroužky

SkinGlide potaženými mikroskopickými

kuličkami, které zabraňují tření. Tisíce

mikrokuliček z materiálu připomínajícího sklo

redukují tření a odpor povrchu mezi holicím

strojkem a pokožkou. To strojku zajišťuje

plynulý snadný pohyb a pomáhá chránit před

podrážděním pokožky.

Břity GentlePrecision PRO

Náš inovovaný systém holení je vybavený

technologií ochrany pokožky, která zabírá

pouze vousy, nikoli kůži. Břity ve tvaru

písmene V drží kůži dál od čepelí a zajišťují

dokonalé hladké oholení i třídenního strniště.

Hlavy DynamicFlex s otáčením v pěti
směrech

Hlavy holicího strojku se pružně otáčejí v 5

směrech a jemně se přizpůsobují všem

konturám obličeje a krku. K dokonalému

oholení stačí menší tlak a zátěž na pokožku se

minimalizuje.

Systém Aquatec pro mokré a suché holení

Přizpůsobte holení svým potřebám. Se

systémem Aquatec Wet & Dry si můžete vybrat

pohodlné suché holení, nebo se můžete holit

za mokra. Holit se můžete s gelem či pěnou,

nebo dokonce i ve sprše.

50 minut bezdrátového holení

S úsporným výkonným systémem lithium-

iontových baterií máte na výběr ze dvou

možností: Po hodinovém nabíjení vydrží

baterie až 50 minut holení. Po rychlém

nabíjení budete mít dost energie na jedno

oholení. Všechny modely holicích strojků řady

7000 jsou navrženy tak, aby fungovaly pouze

bezdrátově, abychom zajistili bezpečné

používání ve vlhkém prostředí.

Tříúrovňový ukazatel nabití baterie

Intuitivní displej holicího strojku zobrazuje

relevantní informace, díky kterým zajistíte

optimální provoz strojku: – tříúrovňový indikátor

nabití baterie – indikátor čištění – indikátor

vybití baterie – indikátor pro výměnu hlav –

indikátor cestovního zámku

Neuvěřitelně odolný

Zaregistrujte svůj výrobek do 3 měsíců od

nákupu na http://www.philips.cz/myphilips a

získejte 1 rok záruky navíc. Naše holicí strojky

Series 7000 jsou výkonné a odolné.

Ocenění iF DESIGN AWARD 2016
Holicí strojek řady 7000Ocenění iF DESIGN

AWARD 2016

Zelené logo společnosti Philips
Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.

Ocenění Red Dot Award 2016: vítěz
Holicí strojek řady 7000Ocenění Red Dot

Award 2016: vítěz
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Specifikace
Holicí výkon
SkinComfort: Kroužky SkinGlide, Systém

Aquatec pro mokré a suché holení, Systém

SkinProtection

Holicí systém: Břity GentlePrecisionPRO

Kopírování obrysů tváře: Hlavy DynamicFlex s

otáčením v pěti směrech

Příslušenství
SmartClick: Nástroj na úpravu vousů

Pouzdro: Cestovní pouzdro

Spotřeba
Doba chodu: 50 min / 17 oholení

Nabíjení: Úplné nabití za 1 hodinu, Rychlé

nabití za 5 minut na jedno oholení

Typ baterie: Lithium-iontový

Automatická volba napětí: 100-240 V

Maximální spotřeba elektrické energie: 5,4 W

Pohotovostní napájení: 0,15 W

Snadné použití
Displej: Tříúrovňový ukazatel nabití baterie,

Indikátor vybití baterie, Indikátor čištění,

Indikátor pro výměnu holicích hlav, Indikátor

cestovního zámku

Suché a mokré používání: Mokré a suché

použití

Čištění: Plně omyvatelný

Provoz: Použití bez kabelu, Před použitím

odpojte od sítě

Design
Rukojeť: Ergonomická rukojeť a snadná

manipulace

Barva rámečku: Keramicky bílá

Barva přední strany: Námořnická modř

Servis
Prodloužená 3letá záruka

Výměnná hlava: Každé 2 roky vyměňte za typ

SH70

Software
Aktualizace softwaru: Společnost Philips

nabízí příslušné aktualizace softwaru po dobu

2 let od data zakoupení

* Jednička společnosti Philips pro citlivou pokožku – ve

srovnání s ostatními holicími strojky Philips
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