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Nära rakning, avancerad hudvård
med SkinIQ-teknik

Philips 7000 glider mjukt över huden och klipper varje hårstrå nära – även på

tredagarsstubb. Rakapparaten är utrustad med avancerad SkinIQ-teknik och

känner av, anpassar sig och vägleder rätt rörelser för bättre hudvård.

En nära rakning
Mer skärkapacitet i varje drag

Följer ansiktets konturer

Styr håret till optimal klipposition

SkinIQ-teknik
En rakapparat som minskar friktionen, vilket minimerar irritation

Vägleder dig till en förbättrad rakningsteknik

Bemästra din teknik med Philips GroomTribe-appen

En rakapparat med kraften att tämja skägg

För en smidig rakning
Kraftfullt rengöringsfodral för underhåll och hygien

Välj en smidig torrakning eller en uppfriskande våtrakning

Jämna till mustaschen och polisongerna

60 minuters rakning efter 1 timmes laddning

Fulladdad på en timme
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Funktioner
Skyddande SkinGlide-beläggning

Det finns en skyddande beläggning mellan

rakhuvudena och huden. Den utgörs av upp till

2 000 mikropärlor per kvadratmillimeter och

minskar friktionen mot huden med 25 %*, vilket

minimerar irritation.

SteelPrecision-rakblad

De 45 självslipande SteelPrecision-bladen på

den här Philips-rakapparaten är kraftfulla men

ändå skonsamma och klarar upp till 90 000

klippningsmoment per minut. De klipper mer

hår per drag** för en ren och bekväm finish.

Rörelsekontrollsensor

Den rörelseavkännande tekniken på den här

elektriska rakapparaten registrerar hur du rakar

dig och vägleder dig till en mer effektiv teknik.

Efter bara tre rakningar har de flesta män fått

en bättre rakningsteknik med färre drag***.

Anpassning via appen

Parkoppla din elektriska Philips-rakapparat

med GroomTribe-appen och förbered dig på att

bemästra din teknik. Håll koll på dina framsteg

och anpassa dina rutiner för att få en nära och

skonsam rakning.

PowerAdapt-sensor

Den elektriska rakapparaten har intelligenta

sensorer för ansiktshår som läser av hårets

densitet 125 gånger per sekund. Tekniken

anpassar klippeffekten automatiskt för en

smidig och skonsam rakning.

Flexibla 360-D-rakhuvuden

Den här elektriska rakapparaten från Philips är

utformad för att följa ansiktets konturer och har

helt flexibla huvuden som kan vridas 360

grader för en grundlig och behaglig rakning.

Hårstyrningsprecisionshuvuden

Den här nya precisionsrakapparaten har

förbättrats med hårstyrningskanaler för optimal

klippning och hudkomfort.

Sladdlös Quick Clean Pod

Det kraftfulla rengöringsfodralet är 10x mer

effektivt än rengöring med vatten**** och rengör

och smörjer rakapparaten noggrant på bara en

minut. Användning av fodralet bidrar till att

bibehålla rakapparatens prestanda och öka

hygienen.

Raka i vått och torrt

En rakapparaten för våt- och torrakning som

kan användas enligt dina önskemål. Du kan få

en smidig torrakning eller välja ditt

favoritlödder eller din favoritgel och få en

uppfriskande våtrakning.
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Specifikationer
Rakningsresultat
Raksystem: SteelPrecision-rakblad

Konturföljande: Flexibla 360-D-rakhuvuden

SkinIQ-teknik: Skyddande SkinGlide-

beläggning, Rörelsekontrollsensor,

PowerAdapt-sensor

Lättanvänd
Våt och torr: Våt och torr användning

Teckenfönster: Rörelsekontrollindikator, LED-

skärm, Batterinivåindikator, Reslås

Rengöring: Öppna med en tryckning, Tvättbar

Effekt
Driftstid: 60 minuter

Laddning: 1 timme för full laddning, 5 minuters

snabbladdning

Automatisk spänning: 100–240 V

Standbyeffekt: 0,04 W

Max. strömförbrukning: 9 W

Batterityp: Litiumjon

Design
Handtag: Gummihandtag

Färg: Elektriskt blått

Rakhuvuden: Vinklade

Programvara

App: GroomTribe, Ansluts via Bluetooth®

Smarttelefonkompatibel: iPhone- och

Android™-enheter

Programuppdatering: Philips erbjuder

relevanta programvaruuppdateringar under 2 år

efter inköpsdatum

Service
2 års garanti

Extra rakhuvud SH71: Byt vartannat år till SH71

Tillbehör
Integrerad uppfällbar trimsax

Quick Clean Pod: 1 patron medföljer, Ja

Laddningsställ

Underhåll: Rengöringsborste

Resor och förvaring: Resefodral

* jämfört med material utan beläggning

* *Testad mot Philips 3000-serien.

* **Baserat på användare av Philips S7000-serien och

GroomTribe-appen 2019.

* ***Vid jämförelse av rakrester efter att

rengöringsvätska jämfört med vatten har använts i

patronen.
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