
 

Våd og tør elektrisk
shaver

Shaver series 7000

 
SkinGlide-ringe

GentlePrecision PRO-skær

SmartClick-præcisionstrimmer

SmartClean-system

 

S7710/26
Beskytter mod irriteret hud efter barbering
Philips Nr. 1 til følsom hud

Serie 7000 - Philips nr. 1 til sart hud. Beskyttende ringe rundt om

skæreelementerne minimerer effektivt friktionen mod huden. Ringene er fremstillet

af et patenteret materiale med mikroperler. Teknologien er dermatologisk testet,

og det er klinisk bevist, at ringene reducerer hudirritationen ved barbering.

Designet til at sikre maksimal hudkomfort
Patenteret overflade med mikropartikler for en blød, friktionsfri barbering

Fleksible hoveder, der kan bevæges i 5 retninger og følger konturerne med mindre tryk

Vådbarbering under bruseren eller med barberskum

En tæt og glat barbering
Barberer skånsomt uden at nive i håret, også på længere skæghår

Nem at anvende
Intuitivt display med batteriniveauindikator med 3 niveauer

50 minutters ledningsfri barbering

Leveres med 2 års garanti

Shaveren kan skylles ren under vandhanen

Få mest muligt ud af din barbermaskine
Præcisionstrimmer til overskæg og bakkenbarter

Automatisk rengøringsstation
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Vigtigste nyheder
Patenteret overflade med mikropartikler

Beskyttende ringe rundt om skæreelementerne

- SkinGlide Rings - minimerer effektivt

friktionen mod huden. Ringene har en unik,

patenteret belægning, der består af tusindvis af

pulveragtige kugler, som giver en blød,

friktionsfri overflade.

Barberer skånsomt uden at nive i håret, også
på længere skæghår

Vores bladsystem GentlePrecisionPRO er

konstrueret til at lægge hvert enkelt skægstrå i

den optimale skæreposition, så bladet skærer

præcist og hurtigt, også ved længere skægstrå.

DynamicFlex-hoveder, der kan bevæges i 5
retninger

Vores fleksible shaverhoveder kan nemt

bevæges i 5 retninger ved blidt at følge alle

ansigtets og halsens konturer. Et mindre tryk er

nødvendigt for en tæt barbering, og

hudirritationen minimeres.

Vådbarbering under bruseren eller med
barberskum

Vælg, hvordan du vil barbere dig. Med AquaTec

Wet&Dry kan du selv vælge, hvordan du vil

barbere dig: En hurtig, men behagelig

tørbarbering eller en skånsom vådbarbering

med barbergel eller barberskum – du kan oven

i købet bruge den under bruseren.

3-niveau-batteriindikator

Shaverens intuitive display viser relevante

oplysninger, som gør dig i stand til at få den

bedste ydeevne ud af din barbermaskine:

Batteriindikator med 3 niveauer – indikator for

rensning – indikator for lavt batteriniveau –

indikator for udskiftning af hovedet –

rejselåsindikator

50 minutters ledningsfri barbering

Det energieffektive, kraftfulde

litiumionbatterisystem giver dig to praktiske

indstillinger: Oplad den i en time for op til 50

minutters barbering, eller få en lynopladning til

én fuld barbering. Alle Shaver series 7000-

modeller er designet til at fungere kun i

ledningsfri tilstand for at sikre sikkerhed i våde

omgivelser.

Fuldt vaskbar shaver

Du skal blot åbne shaverhovedet for at skylle

det grundigt under vandhanen.

Bygget til at holde

Vi støtter denne Philips-shaver med en 2 års

garanti. Vores Series 7000-shavere er designet

til ydelse og holdbarhed.

iF DESIGN AWARD 2016
Shaver series 7000iF DESIGN AWARD 2016

Red Dot Award 2016: Vinder
Shaver series 7000Red Dot Award 2016: Vinder
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Specifikationer
Barberingsresultat
SkinComfort: SkinGlide-ringe, System, der

beskytter huden, AquaTec Wet & Dry

Barberingssystem: GentlePrecision PRO-skær

Konturfølgende: DynamicFlex hoveder, der

kan bevæges i 5 retninger

Tilbehør
SmartClick: Præcisionstrimmer

SmartClean: Renser, Oplader, Smører,

Rensepatron (medfølger)

Etui: Rejseetui

Strøm
Driftstid: 50 min. / 17 barberinger

Opladning: Fuld opladning på 1 time, Hurtig

opladning på 5 min. til 1 barbering

Batteritype: Litiumion

Automatisk spændingstilpasning: 100-240 V

Maks. strømforbrug: 5,4 W

Standby-forbrug: 0,15 W

Brugervenlig
Display: 3-niveau-batteriindikator, Indikator for

lavt batteriniveau, Rengøringsindikator,

Indikator for udskiftning af skær,

Rejselåsindikator

Wet & Dry: Våd og tør brug

Rengøring: Vaskbar

Betjening: Trådløs brug, Tag stikket ud af

stikkontakten før brug

Design
Håndgreb: Ergonomisk greb og håndtering

Rammefarve: Argus bronze

Forsidefarve: Hvid mat

Service
2 års reklamationsret

Udskiftningsskær: Udskiftes hvert 2. år med

SH70

Software
Softwareopdatering: Philips tilbyder relevante

softwareopdateringer i en periode på 2 år efter

købsdatoen

* Philips' foretrukne på følsom hud – sammenlignet med

andre Philips-shavere
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