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Glir lett for å gi en skånsom barbering
Philips' beste på sensitiv hud*

Philips Series 7000 beskytter mot de vanligste årsakene til hudirritasjon.

SkinGlide-ringene med antifriksjonsbelegg sørger for at barbermaskinen glir lett

over huden. Knivbladene gir en tett barbering og beskytter huden, også når du har

tredagersskjegg.

Utformet for maksimal komfort
SkinGlide-ringer med antifriksjonsbelegg for god gli

Flex-hoder med fem retninger følger konturene med lettere trykk

Aquatec gir en komfortabel tørr eller en forfriskende våt barbering

En tett og jevn barbering
Knivbladene beskytter huden og kutter tredagersskjegg jevnt også

Lett å bruke
Intuitivt display og batteriindikator med tre nivåer

50 minutter med trådløs barbering

Barbermaskinen kan skylles under springen

Leveres med to års garanti

Få mest mulig ut av barbermaskinen
Skjeggfriseringsenhet med fem innstillinger for styling og før trimming

Rengjøringsbørste for dyptgående og skånsom rengjøring med mindre irritasjon

Sørg for at barbermaskinen er som ny med SmartClean
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Høydepunkter
SkinGlide-ringer

Opplev en mer komfortabel barbering med

SkinGlide-ringer dekket av mikrokuler. Tusenvis

av ørsmå glasslignende, runde kuler reduserer

friksjonen og overflatemotstanden mellom

barbermaskinen og huden. Dette gir en

barbermaskin som glir lett og jevnt, noe som

beskytter mot hudirritasjon.

GentlePrecision PRO-knivblader

Vårt oppdaterte kuttesystem har teknologi som

beskytter huden, designet for bare å klippe hår

og ikke huden. V-formede knivblader holder

huden unna knivbladene for en tett og jevn

barbering – selv på tredagersskjegg.

DynamicFlex-hoder med fem retninger

Skjærehodene kan enkelt bøyes i fem

retninger, slik at de forsiktig følger alle

konturene i ansiktet og på halsen. Du trenger

mindre trykk for å barbere tettere, og

påkjenningen på huden minimeres.

Aquatec våt og tørr

Tilpass barberingsrutinen til behovene dine.

Aquatec Wet & Dry gjør at du kan velge

mellom en komfortabel tørr barbering eller

forfriskende våt barbering. Du kan barbere deg

med gel eller skum, selv i dusjen.

Batteriindikator med 3 nivåer

Det intuitive displayet til barbermaskinen viser

relevant informasjon, slik at du kan få best

mulig ytelse ut av barbermaskinen:

batteriindikator med tre nivåer –

rengjøringsindikator – indikator for lavt

batterinivå – indikator for utskifting av

skjærehode – indikator for transportlås

50 minutter med trådløs barbering

Det kraftige og energieffektive Li-ion-

batterisystemet gir deg følgende to alternativer:

Hvis du lader barbermaskinen i én time, får du

50 minutters barberingstid. Hurtiglading gir nok

strøm til én barbering. Alle SHAVER Series

7000-modellene er utformet slik at de kun kan

brukes i trådløs modus, for sikker drift i våte

omgivelser.

Barbermaskin som kan rengjøres

Åpne hodet på barbermaskinen for å skylle den

godt under rennende vann.

iF-DESIGNPRISEN 2016
Shaver series 7000iF-DESIGNPRISEN 2016

Philips' grønne logo
Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Hvordan? De tilbyr en betydelig

miljøforbedring på ett eller flere av de grønne

nøkkelområdene til Philips – energieffektivitet,

emballasje, farlige stoffer, vekt, resirkulering og

kassering og livstidspålitelighet.

Red Dot-prisvinner 2016
Shaver series 7000Red Dot-prisvinner 2016
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Spesifikasjoner
Barberingsresultat
Barberingssystem: GentlePrecisionPRO-

knivblader

SkinComfort: SkinGlide-ringer, System for

beskyttelse av huden, AquaTec våt og tørr

Følger konturene: DynamicFlex-hoder med

fem retninger

Tilbehør
SmartClean: Rengjør, Lader, Smøremidler, 3x

rengjøringspatroner

SmartClick: Skjeggstyler, Ansiktsbørste for

dyptgående ansiktsrens

Veske: Reiseetui

Drift
Driftstid: 50 min / 17 barberinger

Lading: Fulladet på 1 time, Hurtiglading i 5

minutter for én barbering

Batteritype: Litium-ion

Automatisk spenning: 100–240 V

Maks. strømforbruk: 5,4 W

Stand-by-strøm: 0,15 W

Enkel i bruk
Skjerm: Batteriindikator med 3 nivåer, Indikator

for lavt batterinivå, Rengjøringsindikator,

Indikator for utskifting av skjærehoder, Indikator

for reiselås

Rengjøring: Alt kan vaskes

Drift: Trådløs bruk, Trekk ut kontakten før bruk

Utforming
Håndtak: Ergonomisk grep og håndtering

Farge på ramme: Argusbronse

Farge i front: Matt hvit

Service
To års garanti

Erstatningshode: Bytt annethvert år med SH70

Ansiktsbørstehode SH560: Bytt hver tredje til

sjette måned

Programvare
Programvareoppdatering: Philips tilbyr

relevante programvareoppdateringer i to år etter

kjøpsdatoen

* Philips' beste på sensitiv hud – sammenlignet med

andre barbermaskiner fra Philips

* 91 % av testpersonene opplevde mindre hudirritasjon

da de brukte barbermaskinen Philips S7000 og

rengjøringsbørsten – testet i Storbritannia blant

personer som var misfornøyde med barberblad
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