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S7780/64 Pehmeä ja hellävarainen
Philipsin paras herkän ihon parranajokone*

Philips 7000 -sarjan parranajokoneella voit ajaa partasi ilman ihoärsytystä.

SkinGlide-renkaiden ja kitkaa vähentävän pinnoitteen ansiosta parranajokone

liukuu iholla pehmeästi ärsyttämättä sitä. Terät leikkaavat tarkasti – jopa kolmen

päivän sängen – mutta eivät vahingoita ihoasi.

Erittäin miellyttävä ajotuntuma
SkinGlide-renkaat ja kitkaa vähentävä pinnoite

Joustavat 5-suuntaiset ajopäät myötäilevät kasvojen muotoa

Aquatec takaa miellyttävän kuiva-ajon ja virkistävän märkäajon

Tarkka ja sileä ajotulos
Terät leikkaavat tarkasti – jopa kolmen päivän sängen – mutta eivät vahingoita ihoasi

Helppokäyttöinen
Intuitiivinen näyttö ja 3 tason akkuilmaisin

50 minuuttia johdotonta ajoa

Parranajokoneen voi huuhdella juoksevalla vedellä

Kahden vuoden takuu

Ota kaikki irti parranajokoneestasi
Muotoiluosassa on viisi pituusasetusta parran muotoiluun ja rajaamiseen

Puhdistusharja puhdistaa hellävaraisesti ja vähentää ihoärsytystä

Säilytä parranajokoneesi uudenveroisena SmartClean-järjestelmällä
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Kohokohdat
SkinGlide-renkaat

Nauti mukavasta parranajosta kitkaa

vähentävien SkinGlide-renkaiden ansiosta.

Tuhannet mikroskooppisen pienet lasimaiset

pallot vähentävät kitkaa parranajokoneen ja

ihon välillä. Parranajokone liukuu pehmeästi

iholla eikä ärsytä ihoa.

GentlePrecision PRO -terät

Edistykselliset terät leikkaavat partakarvat

tarkasti, mutta eivät vahingoita ihoa. V-

muotoiset terät eivät kosketa ihoa, ja voit ajaa

mukavasti vaikkapa kolmen päivän sängen.

5-suuntaiset DynamicFlex-ajopäät

Viiteen suuntaan joustavat ajopäät myötäilevät

kasvojen ja kaulan muotoja. Parranajo sujuu

erittäin tarkasti ja turvallisesti ihoa

ärsyttämättä.

Aquatec Wet & Dry

Mukauta parranajorutiini tarpeisiisi. Aquatec

Wet & Dry -tiivistyksen ansioista voit valita

miellyttävän kuiva-ajon tai virkistävän

märkäajon. Voit ajaa parran suihkussa, kun

käytät geeliä tai vaahtoa.

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.

iF DESIGN AWARD 2016
Shaver Series 7000iF DESIGN AWARD 2016

Philipsin vihreä logo
Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.

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

2016
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Tekniset tiedot
Ajoteho
Ajojärjestelmä: GentlePrecisionPRO-terät

SkinComfort: SkinGlide-renkaat,

SkinProtection-järjestelmä, AquaTec Wet & Dry

Myötäilee muotoja: 5-suuntaiset

DynamicFlex-ajopäät

Lisätarvikkeet
SmartClean: Puhdistaa, Lataa, Voitelee, 3

puhdistuspatruunaa

SmartClick: Parran muotoilija, Harja kasvojen

syväpuhdistukseen

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

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

Puhdistusharjaspää SH560: Vaihda 3–6

kuukauden välein

Ohjelmisto
Ohjelmistopäivitys: Philips tarjoaa

ohjelmistopäivityksiä kahden vuoden ajan

ostopäivän jälkeen

* Philipsin paras herkän ihon parranajokone – verrattuna

muihin Philipsin parranajokoneisiin

* Philips S7000 -parranajokoneen käyttäjistä 91 % kertoi

ihoärsytyksen vähentyneen puhdistusharjan ansiosta.

Isossa-Britanniassa tehtyyn testiin osallistui terien

käyttöön tyytymättömiä käyttäjiä
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