
 

Sähköparranajokone
märkä- ja kuiva-ajoon

Shaver series 7000

 
SkinGlide-renkaat

GentlePrecisionPRO-terät

SmartClick-tarkkuustrimmeri

SmartClean-järjestelmä

 

S7710/26 Suojaa ihoärsytykseltä parranajon jälkeen
Philipsin paras parranajokone herkälle iholle

7000-sarja - Philipsin paras vartalotrimmeri herkälle iholle. Suojaavat renkaat

terien ympärillä vähentävät tehokkaasti ihoon kohdistuvaa kitkaa. Renkaat on

valmistettu patentoidusta mikrohelmiä sisältävästä materiaalista, ja

dermatologisesti testatun tekniikan on kliinisesti todistettu vähentävän

ihoärsytystä parranajon yhteydessä.

Erittäin miellyttävä ajotuntuma
Patentoitu mikropartikkelipinta vähentää kitkaa ja takaa pehmeän ajon

Joustavat 5-suuntaiset ajopäät myötäilevät kasvojen muotoa

Märkäajo suihkussa tai partavaahdon kanssa

Tarkka ja sileä ajotulos
Ajaa pidemmätkin partakarvat hellävaraisesti ja kiskomatta

Helppokäyttöinen
Intuitiivinen näyttö ja 3 tason akkuilmaisin

50 minuuttia johdotonta ajoa

Kahden vuoden takuu

Parranajokoneen voi huuhdella juoksevalla vedellä

Ota kaikki irti parranajokoneestasi
Tarkkuustrimmeri viiksien ja pulisonkien siistimiseen

Automaattinen puhdistuskeskus
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Kohokohdat
SkinGlide-renkaat

Suojaavat SkinGlide Rings -renkaat terien

ympärillä vähentävät tehokkaasti ihoon

kohdistuvaa kitkaa. Renkaiden ainutlaatuinen

patentoitu pinnoite koostuu jauhemaisista

partikkeleista, jotka tekevät pinnasta pehmeän

ja kitkattoman.

Ajaa pidemmätkin partakarvat hellävaraisesti
ja kiskomatta

GentlePrecisionPRO-teräjärjestelmämme

asettaa jokaisen partakarvan oikeaan

leikkausasentoon, jotta terä voi leikata

pidemmätkin partakarvat tarkasti ja nopeasti

ilman, että terät koskettavat ihoa.

5-suuntaiset DynamicFlex-ajopäät

Viiteen suuntaan joustavat ajopäät myötäilevät

kasvojen ja kaulan muotoja. Parranajo sujuu

erittäin tarkasti ja turvallisesti ihoa

ärsyttämättä.

Märkäajo suihkussa tai partavaahdon kanssa

Aja partasi niin kuin haluat. AquaTec Wet&Dry

‑ominaisuuden ansiosta voit valita nopean

mutta miellyttävän kuiva-ajon tai hellävaraisen

märkäajon parranajogeelillä tai partavaahdolla

– tai ajaa parran vaikka suihkussa.

3 tason akkuilmaisin

Intuitiivisessa näytössä näkyvät tarvittavat

tiedot, jotta saat parranajokoneestasi irti

parhaan suorituskyvyn: 3 tason akkuilmaisin –

Puhdistustarpeen ilmaisin – Lataus vähissä -

ilmaisin – Ajopään vaihtotarpeen ilmaisin –

Matkalukituksen ilmaisin

50 minuuttia johdotonta ajoa

Energiaa säästävässä ja tehokkaassa

litiumioniakkujärjestelmässä on kaksi kätevää

vaihtoehtoa: 50 minuuttia käyttöaikaa yhden

tunnin latauksella tai yksi kokonainen ajokerta

pikalatauksella. Kaikki Shaver Series 7000 -

parranajokoneet on suunniteltu vain

johdottomaan käyttöön, jotta käyttö on

turvallista kosteissa tiloissa.

Täysin pestävä parranajokone

Ajopää on helppo avata ja huuhdella

juoksevalla vedellä.

Kestävä

Myönnämme tälle Philipsin parranajokoneelle

2 vuoden takuun. Shaver 7000 -malliston

parranajokoneet ovat suorituskykyisiä ja

kestäviä.

iF DESIGN AWARD 2016
Shaver Series 7000iF DESIGN AWARD 2016

Red Dot -palkinnon voittaja 2016
Shaver Series 7000Red Dot -palkinnon voittaja

2016
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Tekniset tiedot
Ajoteho
SkinComfort: SkinGlide-renkaat,

SkinProtection-järjestelmä, AquaTec Wet & Dry

Ajojärjestelmä: GentlePrecisionPRO-terät

Myötäilee muotoja: 5-suuntaiset

DynamicFlex-ajopäät

Lisätarvikkeet
SmartClick: Tarkkuustrimmeri

SmartClean: Puhdistaa, Lataa, Voitelee,

Mukana puhdistuspatruuna

Pussi: Säilytyspussi kotiin ja matkoille

Virta
Käyttöaika: 50 min / 17 ajokertaa

Lataaminen: Latautuu täyteen tunnissa, 5

minuutin pikalataus yhtä parranajoa varten

Akkutyyppi: Litiumioni

Automaattinen jännite: 100 - 240 V

Enimmäisvirrankulutus: 5,4 W

Valmiustilan virta: 0,15 W

Helppokäyttöinen
Näyttö: 3 tason akkuilmaisin, Lataus vähissä -

ilmaisin, Puhdistustarpeen ilmaisin, Ajopäiden

vaihtotarpeen ilmaisin, Matkalukon ilmaisin

Wet & Dry: Kuivaan ja märkään käyttöön

Puhdistaminen: Täysin pestävä

Toimi: Johdoton käyttö, Irrota pistoke

pistorasiasta ennen käyttöä

Muotoilu
Kahva: Ergonominen varsi ja kahva

Kehyksen väri: Pronssi

Etuosan väri: Mattapintainen valkoinen

Huolto
2 vuoden takuu

Vaihtoterä: Vaihda kahden vuoden välein

SH70:een

Ohjelmisto
Ohjelmistopäivitys: Philips tarjoaa

ohjelmistopäivityksiä kahden vuoden ajan

ostopäivän jälkeen

* Philipsin paras herkän ihon parranajokone – verrattuna

muihin Philipsin parranajokoneisiin
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