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Sovellus antaa neuvoja
reaaliajassa

Sisäinen älykäs anturi

Ehkäisee punoitusta ja
ihoärsytystä

Liukuu vaivattomasti iholla

 

S7921/51
Philipsin älykäs parranajokone sovelluksella
Sisäinen anturi yksilöllisesti mukautettuun parranajoon

Sovelluksella tuettu Philips Smart Shaver -parranajokone antaa juuri sinulle

mukautettuja neuvoja ja suosituksia. Sisäänrakennettu anturi seuraa parranajoasi

ja lähettää tietoja suoraan sovellukseen. Sovellus tutkii kuinka ajat partaasi ja

antaa sinulle neuvoja jotka dermatologit ovat kehittäneet juuri sinun ihollesi

sopiviksi. Saat entistä tarkemman ja siistin ajon ilman punoitusta tai ihoärsytystä.

Philips Series 7000 -parranajokone on hellävarainen ja tehokas myös helposti

ärtyvällä iholla.

Suunniteltu vähentämään ihoärsytystä
Laadi henkilökohtainen ihonhoito-ohjelma

Sisäänrakennettu anturi

Mukauta hellävaraiset parranajoasetukset omalle ihollesi sopiviksi

Aquatec takaa miellyttävän kuiva-ajon ja virkistävän märkäajon

Tarkka ja sileä ajotulos
Liukuu ihoystävällisesti iholla

Suojaavaa parranajoa – myös kolmen päivän sänkeä ajettaessa

Joustava ajopää myötäilee kasvoja

Helppokäyttöinen
Mukana trimmeri-lisäosa ja harja kasvojen puhdistukseen

50 minuuttia johdotonta ajoa

Näin sovellus toimii

Kahden vuoden takuu
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Kohokohdat
Henkilökohtainen ohjelma

Henkilökohtainen ohjelma kaikkiin iho-

ongelmiin, kuten punoitukseen, auringossa

palaneelle iholle, sisäänpäin kasvaville

ihokarvoille ja kuivalle iholle. Ihosi

parantuessa ohjelma antaa uusia hoito-

ohjeita.

Sisäänrakennettu anturi

Saadaksesi tarkan ja ihoystävällisen

lopputuloksen, partaa pitää ajaa oikealla

tavalla. Kun avaat sovelluksen ensimmäisen

kerran, voit syöttää tietoja siitä miten ihosi

yleensä reagoi parranajoon. Philipsin

älykkäässä parranajokoneessa on myös

sisäänrakennettu anturi, joka antaa sinulle

suoraa palautetta parranajon aikana

lähettämällä tiedot sovellukseen Bluetooth™-

yhteyden avulla. Saat sinulle räätälöityjä

neuvoja jotta parranajostasi tulisi

mahdollisimman ihoystävällinen. Kaikki

suositukset ovat kehitetty tiiviissä yhteistyössä

dermatologien kanssa.

Hellävaraiset parranajoasetukset

Käytä suositeltua ajonopeutta, ihollesi

mukautettua asetusta tai valitse nopeus itse.

Voit valita normaalin, hellävaraisen tai erittäin

hellävaraisen parranajon.

Liukuu ihoystävällisesti iholla

Philipsin älykkäässä parranajokoneessa on

suojaavat SkinGlide -renkaat terien ympärillä,

mikä lisää parranajon mukavuutta. Renkaiden

ainutlaatuinen kitkaa vähentävä pinnoite

koostuu tuhansista jauhemaisista

partikkeleista, jotka tekevät pinnasta pehmeän.

Sen on todistettu vähentävän ihoärsytystä ja

punoitusta.

Suojaavaa parranajoa – myös kolmen päivän
sänkeä ajettaessa

"Terät ajavat tarkasti mutta eivät vahingoita

ihoa. Parranajokone on suunniteltu ajamaan

nykimättä hieman pidemmätkin partakarvat,

kuten kolmen päivän sängen. Ihanteellisen

suorituskyvyn säilyttämiseksi ajopää tulee

vaihtaa kahden vuoden välein. Jos partasi on

erittäin tiheä ja käytät parranajokonetta usein,

saatat joutua vaihtamaan ajopään useammin."

Joustava ajopää myötäilee kasvoja

Philipsin älykkään parranajokoneen ajopää

joustaa viiteen suuntaan, joten se myötäilee

kaulan ja kasvojen muotoja. Saat tarkan

ajotuloksen vähemmällä painamisella, jolloin

iho rasittuu vähemmän.

Aquatec Wet & Dry

Mukauta parranajorutiini tarpeisiisi. Aquatec

Wet & Dry -tiivistyksen ansioista voit valita

miellyttävän kuiva-ajon tai virkistävän

märkäajon. Voit ajaa parran suihkussa, kun

käytät geeliä tai vaahtoa.

Philipsin vihreä logo
Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot
Ohjelmisto

Sovellus: Toimii Bluetooth®-yhteydellä,

GroomTribe

Bluetooth®: Versio 4.1 (Bluetooth® Smart), 10

m:n toimintamatka

iPhone-yhteensopivuus: Yhteensopiva*

Android-yhteensopivuus: Yhteensopiva*

iPad-yhteensopivuus: Ei-yhteensopiva

Ohjelmistopäivitys: Philips tarjoaa

ohjelmistopäivityksiä kahden vuoden ajan

ostopäivän jälkeen

Ajoteho
SkinComfort: SkinGlide-renkaat,

SkinProtection-järjestelmä, AquaTec Wet & Dry

Ajojärjestelmä: GentlePrecisionPRO-terät

Myötäilee muotoja: 5-suuntaiset

DynamicFlex-ajopäät

Lisätarvikkeet
SmartClick: Parran muotoilija, Harja kasvojen

syväpuhdistukseen

Pussi: Säilytyspussi kotiin ja matkoille

Ylläpito: Puhdistusharja

Virta
Käyttöaika: 50 min / 17 ajokertaa

Lataaminen: Latautuu täyteen tunnissa, Yhden

ajokerran pikalataus

Akkutyyppi: Litiumioni

Automaattinen jännite: 100 - 240 V

Enimmäisvirrankulutus: 5,4 W

Valmiustilan virta: 0,15 W

Helppokäyttöinen
Näyttö: 1 tason akkuilmaisin, Hellävaraiset

parranajoasetukset, Bluetooth-merkkivalo,

Lataus vähissä -ilmaisin, Latauksen ilmaisin,

Matkalukon ilmaisin

Wet & Dry: Kuivaan ja märkään käyttöön

Puhdistaminen: Täysin pestävä

Toimi: Johdoton käyttö, Irrota pistoke

pistorasiasta ennen käyttöä

Muotoilu
Kahva: Ergonominen varsi ja kahva

Kehyksen väri: Merensininen

Etuosan väri: Mattavalkoinen

Huolto
2 vuoden takuu

Vaihtoterä: Vaihda kahden vuoden välein

SH70:een

Puhdistusharjaspää SH560: Vaihda 3–6

kuukauden välein

* Sopii 89 % käyttäjistä, joilla on herkkä iho* – testiin

osallistui 139 miestä Saksassa ja Isossa-Britanniassa

* Terät leikkaavat tarkasti – jopa kolmen päivän sängen

– mutta eivät vahingoita ihoasi – verrattuna edelliseen

SensoTouch 2D -malliin

* Philips S7000 -parranajokoneen käyttäjistä 91 % kertoi

ihoärsytyksen vähentyneen puhdistusharjan ansiosta.

Isossa-Britanniassa tehtyyn testiin osallistui terien

käyttöön tyytymättömiä käyttäjiä

* Sopii useisiin iPhone- ja Android™-laitteisiin. Lisätietoja

on osoitteessa www.philips.com/smartshaver

* Apple, Apple-logo, iPad ja iPhone ovat Apple Inc.:n

rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa

maissa. App Store on Apple Inc.:n palvelumerkki.

* Android on Google Inc.:n tavaramerkki.

* Google Play Kauppa ja Google Play -logo ovat Google

Inc.:n tavaramerkkejä.

* Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG Inc.:n

rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin Koninklijke Philips

N.V.:lla on käyttölupa.
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