
 

Elektrisch scheerapparaat
voor nat en droog scheren

Shaver series 7000

 
SkinGlide-ringen

GentlePrecisionPRO-mesjes

Reinigingsborstel en
baardstyler

SmartClean-systeem

 

S7780/64

Soepel en huidvriendelijk scheren
De nr. 1 van Philips voor de gevoelige huid*

De Philips 7000-serie beschermt tegen huidirritatie. De SkinGlide-ringen zijn

voorzien van een coating die wrijving vermindert waardoor het scheerapparaat

soepel over uw gezicht glijdt. De mesjes scheren glad en beschermen de huid,

zelfs bij stoppels van drie dagen.

Ontworpen voor maximaal huidcomfort
SkinGlide-ringen met coating die wrijving vermindert voor soepel glijden

Flexibele scheerhoofden met 5 draairichtingen volgen de contouren van de huid voor

minder druk

Aquatec zorgt voor comfortabel droog en verfrissend nat scheren

Een glad en zacht scheerresultaat
De mesjes beschermen de huid en scheren glad, zelfs bij een stoppelbaard van 3

dagen

Gebruiksvriendelijk
Intuïtief display met batterij-indicator (3 niveaus)

50 minuten snoerloos scheren

Scheerapparaat kan worden schoongespoeld onder de kraan

Wordt geleverd met een garantie van 2 jaar

Haal het maximale uit uw scheerapparaat
Baardstyler met 5 standen voor stylen en voortrimmen

Reinigingsborstel voor diepe, milde reiniging en minder irritatie

Houd uw scheerapparaat als nieuw met SmartClean
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Kenmerken
SkinGlide-ringen

Geniet van een comfortabele scheerbeurt met

de SkinGlide-ringen met anti-wrijvingscoating

die zijn voorzien van microbolletjes.

Duizenden piepkleine glasachtige bolletjes

verminderen de wrijving en weerstand tussen

het scheerapparaat en de huid. Hierdoor glijdt

het scheerapparaat soepel en gemakkelijk over

de huid en helpt het huidirritatie te voorkomen.

GentlePrecisionPRO-mesjes

Ons geavanceerde scheersysteem is voorzien

van huidbeschermingstechnologie, ontwikkeld

om alleen haar te scheren, geen huid. V-

vormige mesjes leiden de huid weg van de

mesjes voor een glad scheerresultaat, zelfs bij

een stoppelbaard van 3 dagen.

Dynamic Flex-scheerhoofden met 5
draairichtingen

Onze scheerhoofden draaien eenvoudig in 5

richtingen en volgen zo voorzichtig alle

contouren van uw gezicht en hals. Er is bij het

scheren minder druk nodig, waardoor de

belasting van de huid wordt geminimaliseerd.

Aquatec voor nat en droog scheren

Kies een scheerroutine die bij u past. Met

Aquatec Wet & Dry kunt u kiezen voor een

comfortabele droge scheerbeurt of een

verfrissende natte scheerbeurt. U kunt met gel

of schuim scheren, zelfs onder de douche.

Batterij-indicator met 3 niveaus

Het intuïtieve display geeft relevante

informatie weer voor optimale prestaties van

uw scheerapparaat: batterij-indicator met 3

niveaus - reinigingsindicator - batterij bijna

leeg-indicator - indicatie voor scheerhoofden

vervangen - reisvergrendelingsindicator

50 minuten snoerloos scheren

Het energiezuinige, krachtige lithium-

ionsysteem geeft u twee handige opties: 50

minuten gebruik na slechts 1 uur opladen, of

snel opladen voor één volledige scheerbeurt.

Alle scheerapparaten van de Shaver series

7000 zijn ontworpen voor uitsluitend draadloos

gebruik om uw veiligheid in vochtige

omgevingen te garanderen.

Volledig wasbaar scheerapparaat

Klap het scheerhoofd open en spoel het

apparaat grondig af onder de kraan.

iF DESIGN AWARD 2016
Shaver series 7000iF DESIGN AWARD 2016

Philips Green-logo
Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.

Red Dot Award 2016: winnaar
Shaver series 7000Red Dot Award 2016:

winnaar
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Specificaties
Scheerresultaten
Scheersysteem: GentlePrecisionPRO-mesjes

SkinComfort: SkinGlide-ringen, SkinProtection-

systeem, AquaTec Wet & Dry

Contourvolgend: DynamicFlex-scheerhoofden

met 5 draairichtingen

Accessoires
SmartClean: Reinigt, Laadt op, Smeert, 3x

schoonmaakcassette

SmartClick: Baardstyler, Borstel voor diepe

reiniging van het gezicht

Etui: Reisetui

Vermogen
Gebruikstijd: 50 min. / 17 scheerbeurten

Opladen: Volledig opladen in 1 uur, Snelle

oplaadtijd van 5 min. voor 1 keer scheren

Batterijtype: Lithium-ion

Automatisch voltage: 100 - 240 V

Maximaal energieverbruik: 5,4 W

Energieverbruik in stand-by: 0,15 W

Gebruiksgemak
Display: Batterij-indicator met 3 niveaus,

Batterij bijna leeg-indicator,

Reinigingsindicator, Indicatie voor

scheerhoofden vervangen,

Reisvergrendelingsindicator

Reiniging: Volledig wasbaar

Bediening: Snoerloos gebruik, Loskoppelen

voor gebruik

Ontwerp
Handvat: Ergonomische grip en gebruik

Framekleur: Argus bronze

Kleur voorzijde: Matwit

Service
2 jaar garantie

Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar

vervangen met SH70

Reinigingsborstel SH560: Elke 3-6 maanden

vervangen

Software
Software-update: Philips biedt relevante

software-updates aan gedurende 2 jaar na de

aankoopdatum

* De nr. 1 van Philips voor de gevoelige huid - in

vergelijking met andere Philips-scheerapparaten

* 91% van de ondervraagden ondervonden minder

huidirritatie bij het scheren met de Philips S7000 met

reinigingsborstel - onderzoek in het Verenigd Koninkrijk

onder ontevreden mesgebruikers
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