
 

Nedves és száraz
elektromos borotva

Shaver series 7000

 
SkinGlide gyűrűk

GentlePrecisionPRO pengék

Tisztítókefe és szakállformázó

SmartClean rendszer

 

S7780/64 Sima siklás, kíméletes borotválkozás
A Philips 1. számú az érzékeny bőrhöz*

A Philips series 7000 megelőzi a bőrirritáció fő tüneteinek kialakulását. A súrlódás

elleni bevonattal ellátott SkinGlide gyűrűknek köszönhetően a borotva erőfeszítés

nélkül siklik végig az arcán. Pengéi még 3 napos borosta esetén is alaposan és

kíméletesen borotválnak.

A bőr maximális kényelme érdekében
A súrlódás elleni bevonattal ellátott SkinGlide gyűrűk sima csúszást biztosítanak

Az 5 irányban mozgó, rugalmas fejek kisebb erőkifejtés mellett is követik a

körvonalakat

Az Aquatec egyszerre száraz és nedves borotválkozást biztosít

Alapos és sima borotválkozás
A pengék óvják a bőrt és alaposan vágják még a 3 napos borostát is

Egyszerűen használható
Intuitív kijelző 3 szintes akkumulátor-jelzővel

50 perc vezeték nélküli borotválkozás

Leöblítheti a borotvát a csap alatt

A termékre 2 év garancia vonatkozik

Hozza ki a legtöbbet a borotvájából
Szakállformázó 5 beállítással formázáshoz és előformázáshoz

Tisztítókefe a mély, gyengéd tisztításhoz és a kevesebb irritációhoz

A SmartClean rendszer gondoskodik róla, hogy borotvája mindig olyan legyen, mintha

új lenne
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Fénypontok
SkinGlide gyűrűk

Tapasztalja meg a még kényelmesebb

borotválkozást a mikrogömbökkel bevont,

súrlódásmentes SkinGlide gyűrűkkel. Több ezer

parányi, üvegszerű, gömböcske csökkenti a

súrlódást és a felületi ellenállást a borotva és a

bőr között. Ezáltal a borotva simán, könnyedén

csúszik, és véd a bőrirritáció ellen.

GentlePrecision PRO pengék

Továbbfejlesztett, bőrvédő technológiával

kialakított vágórendszerünket úgy terveztük,

hogy csak a szőrszálakat vágja el, a bőrt ne. A

V alakú pengék távol tartják maguktól a bőrt az

alapos és sima borotválkozás érdekében –

még 3 napos borosta esetén is.

5 irányban mozgó dinamikus rugalmas fejek

Borotvafejeink könnyedén mozognak 5

irányban, és gyengéden követik az arc és a

nyak minden körvonalát. Kisebb erőkifejtés

szükséges az alapos borotváláshoz, és a bőr

igénybevétele is minimális.

Aquatec Wet & Dry

Igazítsa borotválkozási szokásait az

igényeihez. Az Aquatec Wet & Dry

segítségével kényelmes száraz, illetve frissítő

nedves borotválkozásban lehet része. A

borotválkozás zselével vagy habbal akár a

zuhany alatt is lehetséges.

3 szintes akkumulátor-jelző

A borotva intuitív kijelzőjén fontos információk

láthatók, így a lehető legjobb teljesítményt

hozhatja ki a borotvából: 3 szintes

akkumulátor-jelző - tisztításra emlékeztető

jelzés - akkumulátor lemerülését jelző fény -

borotvafej-cserére emlékeztető jelzés -

utazózárjelző

50 perc vezeték nélküli borotválkozás

Az energiatakarékos, hatékony lítium-ion

akkumulátor rendszer két kényelmes

lehetőséget kínál: Töltse egy órán keresztül az

akár 50 perces borotválkozási idő érdekében,

vagy végezzen gyorstöltést egy teljes

borotválkozáshoz. Az összes Shaver series

7000 modellt úgy tervezték, hogy kizárólag

vezeték nélküli módban működjenek, ezáltal

garantálható a biztonság nedves környezetben

is.

Teljesen lemosható borotva

Csak nyissa fel a borotvafejet, hogy alaposan

el tudja mosni a csap alatt.

iF FORMATERVEZÉSI DÍJ 2016
Shaver Series 7000iF FORMATERVEZÉSI DÍJ

2016

Philips Green embléma
A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.

A Red Dot díj 2016 nyertese
Shaver Series 7000A Red Dot díj 2016

nyertese
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Műszaki adatok
Borotválási teljesítmény
Borotválkozási rendszer: GentlePrecisionPRO

pengék

SkinComfort: SkinGlide gyűrűk, Bőrvédő

rendszer, Aquatec nedves és száraz

használathoz

Kontúrkövetés: 5 irányú DynamicFlex fejek

Tartozékok
SmartClean: Tisztít, Feltölt, Olajoz, 3 db

tisztítópatron

SmartClick: Szakállformázó, Mélytisztításra

szolgáló arctisztító kefe

Védőtok: Utazótáska

Tápellátás
Működési idő: 50 perc / 17 borotválkozás

Töltés: Teljes feltöltés 1 óra alatt, 5 perces

gyorstöltés 1 borotválkozáshoz

Akkumulátor típusa: Lítium-ion

Automatikus feszültségválasztás: 100–240 V

Maximális energiafelhasználás: 5,4 W

Készenléti mód: 0,15 W

Egyszerű használat
Kijelző: 3 szintes akkumulátor-jelző,

Akkumulátor lemerülését jelző fény, Tisztításra

emlékeztető jelzés, Körkéscserére emlékeztető

jelzés, Utazózárjelző

Tisztítás: Teljesen lemosható

Üzemeltetés: Vezeték nélküli használat,

Használat előtt húzza ki a csatlakozót az

aljzatból

Kialakítás
Markolat: Ergonomikus fogás és markolat

Keret színe: Bronz

Elülső rész színe: Matt fehér

Szerviz
2 év garancia

Cserélhető fej: Cserélje 2 évente SH70

tartozékkal

Tisztítókefefej SH560: 3-6 havonta cserélje

Szoftver
Szoftverfrissítés: A Philips a vásárlás

dátumától számított 2 évig kínál

szoftverfrissítéseket

* A Philips 1. számú terméke érzékeny bőrre - más Philips

borotvákkal összehasonlítva

* A megkérdezettek 91%-a kevesebb bőrirritációt

tapasztalt borotválkozáskor, ha tisztítókefével ellátott

Philips S7000 borotvát használt – az Egyesült

Királyságban, elégedetlen pengehasználók körében

végzett vizsgálat
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