Aparat de bărbierit
electric umed şi uscat
Shaver series 7000
Inele SkinGlide
Lame GentlePrecisionPRO
Accesoriu aranjare barbă
SmartClick

S7520/41

Alunecare lină, bărbierit sensibil
Nr. 1 de la Philips pentru pielea sensibilă*
Seria 7000 de la Philips protejează împotriva principalelor semne de iritare a pielii.
Inelele SkinGlide cu înveliş antifrecare permit aparatului de bărbierit să alunece
fără efort pe faţă. Lamele sale protejează pielea şi taie precis ﬁrele de păr, chiar şi
pe o barbă de 3 zile.
Conceput pentru confortul maxim al pielii
Inele SkinGlide cu înveliş antifrecare pentru alunecare lină
Capetele ﬂexibile în 5 direcţii urmăresc contururile, aplicând mai puţină presiune
Aquatec oferă un bărbierit uscat confortabil sau un bărbierit umed revigorant
Bărbierit lin şi precis
Lamele protejează pielea şi taie precis ﬁrele de păr, chiar şi pe o barbă de 3 zile
Uşor de utilizat
Aﬁşaj intuitiv cu indicator pentru baterie cu 3 niveluri
50 de minute de bărbierit fără ﬁr
Dispune de garanţie de 2 ani
Aparatul de bărbierit poate ﬁ clătit uşor la robinet
Proﬁtă la maximum de aparatul tău de bărbierit
Accesoriu de aranjare a bărbii cu 5 setări pentru stilizare şi tundere prealabilă
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Repere
Inele SkinGlide

Aquatec umed şi uscat

Făcut să reziste

Beneﬁciază de un bărbierit mai confortabil cu
inelele SkinGlide antifrecare acoperite cu
microsfere. Mii de sfere micuţe asemănătoare
sticlei reduc frecarea şi rezistenţa la înaintare
între aparatul de bărbierit şi piele. Aceasta
asigură o alunecare lină şi uşoară şi protejează
pielea împotriva iritaţiilor.

Adaptează-ţi rutina de bărbierit la nevoile
proprii. Cu Aquatec umed şi uscat, poţi alege
un bărbierit uscat confortabil sau un bărbierit
umed reconfortant. Te poţi bărbieri cu gel sau
spumă chiar şi la duş.

Pentru acest aparat de bărbierit Philips oferim
o garanţie de 2 ani. Aparatele de bărbierit seria
7000 sunt concepute pentru performanţă şi
durabilitate.

50 de minute de bărbierit fără ﬁr

Lame GentlePrecision PRO

PREMIUL iF PENTRU DESIGN 2016
Aparat de bărbierit seria 7000PREMIUL iF
PENTRU DESIGN 2016

Sistemul de tăiere îmbunătăţit dispune de
tehnologie de protecţie a pielii, concepută să
taie doar părul, nu şi pielea. Lamele în formă
de V ţin pielea la distanţă de lame pentru un
bărbierit ﬁn, de precizie, chiar şi în cazul unei
bărbi de 3 zile.

Sistemul cu baterie puternică şi eﬁcientă
energetic, cu ioni de litiu, îţi oferă două opţiuni
comode: Încarcă-l pentru o oră pentru până la
50 de minute de bărbierit sau alege o
încărcare rapidă pentru un bărbierit complet.
Toate modelele din seria 7000 sunt concepute
pentru a funcţiona numai fără ﬁr, pentru a
garanta siguranţa în mediile cu umiditate.

Capete ﬂexibile dinamice în 5 direcţii

Indicator pentru baterie cu 3 niveluri

Capetele de bărbierit se ﬂexează uşor în 5
direcţii, urmărind delicat contururile feţei şi ale
gâtului. Este nevoie de mai puţină presiune
pentru un bărbierit precis, iar solicitarea pielii
este redusă la minimum.

Aﬁşajul intuitiv oferă informaţii relevante,
permiţându-ţi să obţii cele mai bune
performanţe de la aparatul de bărbierit:
indicator pentru baterie cu 3 niveluri - indicator
de curăţare - indicator pentru baterie
descărcată - indicator pentru înlocuirea capului
de bărbierit - indicator de blocare pentru
transport

Philips Green Logo
Produsele Philips Green pot reduce costurile,
consumul de energie şi emisiile de CO2. Cum?
Acestea oferă o îmbunătăţire semniﬁcativă a
mediului în unul sau mai multe domenii de
interes Philips Green – eﬁcienţă energetică,
ambalare, substanţe periculoase, greutate,
reciclare şi casare şi ﬁabilitate pe viaţă.

Premiul Red Dot 2016: câştigător
Aparat de bărbierit seria 7000Premiul Red Dot
2016: câştigător
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Speciﬁcaţii
Performanţe în bărbierire
SkinComfort: Inele SkinGlide, AquaTec umed şi
uscat, Sistem de protecţie a pielii
Sistem de bărbierire: Lame
GentlePrecisionPRO
Urmărirea conturului: Capete DynamicFlex în
5 direcţii
Accesorii
SmartClick: Accesoriu de aranjare a bărbii
Husă: Husă de călătorie
Alimentare
Durată de funcţionare: 50 min/17 bărbieriri
Încărcare: Încărcare completă în 1 oră,
Încărcare rapidă timp de 5 minute pentru 1

bărbierire
Tip de baterie: Litiu-ion
Tensiune automată: 100-240 V
Consum max. de energie: 5,4 W
Energie în stand-by: 0,15 W
Uşor de utilizat
Aﬁşaj: Indicator pentru baterie cu 3 niveluri,
Indicator pentru baterie descărcată, Indicator
pentru curăţare, Indicator luminos pentru
înlocuirea capetelor de bărbierit, Indicator de
blocare pentru transport
Umed şi uscat: Utilizare umedă şi uscată
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Curăţare: Complet lavabil
Funcţionare: Utilizare fără ﬁr, Deconectează
înainte de utilizare
Design
Mâner: Mâner şi manevrare ergonomică
Culoare cadru: Alb ceramic
Culoare parte frontală: Albastru închis
Service
2 ani garanţie
Cap înlocuibil: Înlocuieşte la ﬁecare 2 ani cu
SH70

* Nr. 1 de la Philips pentru pielea sensibilă - în comparaţie
cu alte aparate de bărbierit Philips

