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En bekväm och skonsam rakning
Philips bästa för känslig hud*

Philips 7000-serie skyddar mot de viktigaste tecknen på hudirritation. SkinGlide-

ringar med beläggning som motverkar friktion gör att rakapparaten glider mjukt

över ansiktet. Bladen rakar nära och skyddar huden, även vid tredagarsstubb.

Designad för maximal hudkomfort
SkinGlide-ringar med beläggning som motverkar friktion så att den glider mjukt

Flexhuvuden som böjer sig i fem riktningar och följer konturerna med mindre tryck

Med Aquatec får du bekväm torrakning eller uppfriskande våtrakning

En nära och mjuk rakning
Rakbladen skyddar huden och rakar nära, även vid tredagarsstubb

Lättanvänd
Intuitiv display med batteriindikator med tre nivåer

50 minuters sladdlös rakning

Rakapparaten kan sköljas under kranen

Med två års garanti

Få ut mesta möjliga av din rakapparat
Skäggtrimmer med fem inställningar för styling och förtrimning

Rengöringsborste för djup, skonsam rengöring och mindre irritation

Håll din rakapparat i nyskick med SmartClean



Rakapparat för våt- och torrakning S7780/64

Funktioner
SkinGlide-ringar

Upplev en behagligare rakning med

antifriktionsringarna SkinGlide som är belagda

med mikrosfärer. Tusentals små glasliknande

rundade sfärer minskar friktionen och

motståndet mellan rakapparaten och huden.

Det gör att rakapparaten smidigt och enkelt

glider och hjälper till att skydda mot

hudirritation.

GentlePrecision PRO-blad

Vårt uppdaterade skärsystem med

hudvårdsteknik har utformats för att bara skära

hårstrån, inte hud. V-formade blad för undan

huden från rakbladen för en nära och slät

rakning – även på tredagarsstubb.

Dynamic Flex-huvuden böjer sig i fem
riktningar

Våra rakhuvuden böjer sig enkelt i fem

riktningar, och följer försiktigt ansiktets och

halsens konturer. Det krävs mindre tryck för att

raka nära och huden påfrestas mindre.

Aquatec för våt- och torrakning

Anpassa din rakningsrutin till dina behov. Med

Aquatec för våt- och torrakning kan du få en

behaglig torrakning eller en uppfriskande

våtrakning. Du kan raka dig med rakgel eller

raklödder även i duschen.

Batteriindikator med tre nivåer

På rakapparatens intuitiva display visas

relevant information som gör det möjligt för dig

att få ut maximala prestanda av din rakapparat:

Batteriindikator med tre nivåer – Indikator för

rengöring – Indikator för låg batterinivå –

Indikator för byte av rakhuvud – Indikator för

reslås

50 minuters sladdlös rakning

Det energieffektiva och kraftfulla

litiumjonbatterisystemet ger dig två smidiga

alternativ: ladda batteriet i en timme för upp till

50 minuters rakningstid eller snabbladda för

en rakning. Alla rakapparater i 7000-serien

fungerar endast i sladdlöst läge för att

garantera säkerheten i våtutrymmen.

Tvättbar rakapparat

Öppna bara rakhuvudet och skölj det noggrant

under rinnande vatten.

iF DESIGN AWARD 2016
Shaver series 7000iF DESIGN AWARD 2016

Philips Green-logotyp
Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

gröna områden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.

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

Vinnare
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Specifikationer
Rakningsresultat
Raksystem: GentlePrecisionPRO-blad

SkinComfort: SkinGlide-ringar,

Hudvårdssystem, Aquatec för våt- och

torrakning

Konturföljande: DynamicFlex-huvuden böjer

sig i fem riktningar

Tillbehör
SmartClean: Rengör, Laddar, Smörjer, 3x

rengöringspatron

SmartClick: Styler för skägg, Borste för djup

ansiktsrengöring

Fodral: Resefodral

Effekt
Driftstid: 50 min./17 rakningar

Laddning: 1 timme för full laddning,

Snabbladdning på fem minuter för en rakning

Batterityp: Litiumjon

Automatisk spänning: 100–240 V

Max. strömförbrukning: 5,4 W

Standbyeffekt: 0,15 W

Lättanvänd
Teckenfönster: Batteriindikator med tre nivåer,

Indikator för låg batterinivå, Indikator för

rengöring, Indikator för byte av rakhuvud,

Indikator för reselås

Rengöring: Tvättbar

Användning: Sladdlös användning, Koppla ur

före användning

Design
Handtag: Ergonomiskt grepp och användning

Ramfärg: Argus bronze

Färg på framsidan: Matt vit

Service
2 års garanti

Reservhuvud: Byt vartannat år till SH70

Borsthuvud för rengöring SH560: Byt ut var 3-

6 månad

Programvara
Programuppdatering: Philips erbjuder

relevanta programvaruuppdateringar under 2 år

efter inköpsdatum

* Philips främsta på känslig hud – jämfört med andra

Philips-rakapparater

* 91 % av testpersonerna upplevde mindre hudirritation

vid rakning med Philips S7000 med rengöringsborste*

– testat i Storbritannien bland missnöjda

rakbladsanvändare
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