
 

Våt og tørr elektrisk
barbermaskin

Shaver series 7000

 
Appen gir deg råd mens du
barberer deg

Nå med SmartSensor

Motvirker rødhet og
hudirritasjon

Med SkinGlide beskyttende
belegg

 

S7921/51

Mindre irritasjon, personlig tilpasset barbering
Med god effekt for 89 % av brukerne med svært sensitiv hud*

Philips smarte barbermaskin SmartShaver leveres med en app som gir deg råd og

anbefalinger tilpasset for akkurat din hud. Den har en innebygd sensor som følger

barberingen og kommuniserer direkte med appen via Bluetooth. Appen

analyserer vanene dine og gir deg skreddersydde råd utviklet av dermatologer

som passer for akkurat din hud. Oppnå en glattbarbert, stilig look uten røde

prikker, hudirritasjon og rødhet. Philips smarte barbermaskin i 7000-serien er

dessuten spesialutviklet for å gi en skånsom og effektiv barbering selv på svært

sensitiv hud.

Designet for å gi mindre irritert hud
Den smarte barbermaskinen med innebygd sensor

Slik funker appen

Barberingsinnstillinger for sensitiv hud tilpasset huden din

Barber med eller uten barberskum, tørt eller vått

En tett og jevn barbering
Beskyttende SkinGlide-ringer rundt skjæreelementene

En beskyttende barbering - også på tredagersstubb

Barberhode som følger konturer og er bevegelig i 5 retninger

Lett å bruke
Trimmehode og rensebørste for ansiktet med klikkfeste, inkludert

50 minutter med trådløs barbering

1 times ladetid

To års verdensomfattende garanti
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Høydepunkter
Den smarte barbermaskinen med innebygd
sensor

For å kunne oppnå optimal tetthet og mindre

hudirritasjon, er det viktig med riktig teknikk når

du barberer deg. Når du starter opp appen,

legger du inn informasjon om hvordan huden

din pleier å reagere når du barberer deg.

Philips smarte barbermaskin har en innebygd

sensor som kommuniserer med appen via

Bluetooth™ og gir deg tilbakemeldinger mens

du barberer deg. Deretter får du en personlig

anbefaling om hvordan du helst bør barbere

deg og hvilke rutiner som er best for din hud.

Alle anbefalinger er utviklet i nært samarbeid

med dermatologer.

SmartSensor-teknologi

Last ned appen og koble den til din

SmartShaver via Bluetooth. Begynn deretter

med å identifisere de vanligste

hudproblemene dine ved å svare på noen

enkle spørsmål. Basert på svarene dine

oppretter appen et barberingsprogram som er

spesialtilpasset for deg. Dette gir deg råd om

hvordan du helst bør barbere deg for å redusere

problemer som for eksempel hudirritasjon.

Rådene er utviklet av dermatologer for å

veilede deg gjennom den daglige barberingen

og ta tak i eventuelle problemer som oppstår.

Barberingsinnstilling for sensitiv hud

Barber med anbefalt hastighetsinnstilling

tilpasset huden din, eller velg hastigheten selv.

Alternativene er vanlig, sensitiv og ekstra

sensitiv.

Beskyttende SkinGlide-ringer rundt
skjæreelementene

Philips smarte barbermaskin har beskyttende

SkinGlide-ringer rundt skjæreelementene for at

barberingen skal bli ekstra behagelig. Ringene

består av et unikt, patentert anti-

friksjonsbelegg med tusenvis av pulveraktige

minikuler som gir en friksjonsfri, myk overflate

som er bevist å redusere hudirritasjon og

rødhet.

En beskyttende barbering - også på
tredagersstubb

Skjærebladene gir en tett barbering, men ikke

så tett at den skader huden. Barbermaskinen er

utformet for å unngå rykk og trekk, også i de litt

lengre skjeggstråene, som for eksempel i en

tredagersstubb. For å opprettholde optimal

ytelse, bør du bytte barberhodet innen to år.

Hvis du har svært kraftig skjeggvekst og bruker

barbermaskinen ofte, er det mulig du må bytte

det tidligere.

Barberhode som følger konturer og er
bevegelig i 5 retninger

Barberhodene på Philips smarte barbermaskin

er bevegelige i fem retninger for å kunne følge

konturene på ansikt og hals. Det gir en tett

barbering med mindre trykk og belaster huden

mindre.

Aquatec våt og tørr

Med Philips SmartShaver kan du velge om du

vil ha en rask og behagelig tørrbarbering eller

en skånsom våtbarbering med barberskum.

Aquatec sørger for at barbermaskinen er helt

vanntett slik at du trygt kan barbere deg i

dusjen for en mer komfortabel barbering.

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.
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Spesifikasjoner
Programvare

App: Kobles til via Bluetooth®, GroomTribe

Bluetooth®: Versjon 4.1 (Bluetooth® Smart),

10 m rekkevidde

iPhone-kompatibilitet: Kompatibel*

Android-kompatibilitet: Kompatibel*

iPad-kompatibilitet: Ikke kompatibel

Programvareoppdatering: Philips tilbyr

relevante programvareoppdateringer i to år etter

kjøpsdatoen

Barberingsresultat
SkinComfort: SkinGlide-ringer, System for

beskyttelse av huden, AquaTec våt og tørr

Barberingssystem: GentlePrecisionPRO-

knivblader

Følger konturene: DynamicFlex-hoder med

fem retninger

Tilbehør
SmartClick: Skjeggstyler, Ansiktsbørste for

dyptgående ansiktsrens

Veske: Reiseetui

Vedlikehold: Rengjøringsbørste

Drift
Driftstid: 50 min / 17 barberinger

Lading: Fulladet på 1 time, Hurtiglading 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 ett nivå,

Barberingsinnstillinger for sensitiv hud,

Bluetooth-indikator, Indikator for lavt

batterinivå, Ladeindikator, Indikator for reiselås

Våt og tørr: Våt og tørr bruk

Rengjøring: Alt kan vaskes

Drift: Trådløs bruk, Trekk ut kontakten før bruk

Utforming
Håndtak: Ergonomisk grep og håndtering

Farge på ramme: Havblå

Farge i front: Matt hvit

Service
To års garanti

Erstatningshode: Bytt annethvert år med SH70

Ansiktsbørstehode SH560: Bytt hver tredje til

sjette måned

* God effekt for 89 % av mannlige brukere med svært

sensitiv hud – test utført i Tyskland og Storbritannia i

2016 med 139 menn

* Knivbladene beskytter huden og kutter

tredagersskjegg jevnt også – sammenlignet med

forgjengeren SensoTouch 2D

* 91 % av testpersonene opplevde mindre hudirritasjon

da de brukte barbermaskinen Philips S7000 og

rengjøringsbørsten – testet i Storbritannia blant

personer som var misfornøyde med barberblad

* Kompatibel med flere iPhone- og Android™-enheter.

Mer info på www.philips.com/smartshaver

* Apple, Apple-logoen, iPad og iPhone er varemerker

som tilhører Apple Inc. og er registrert i USA og andre

land. App Store er et tjenestemerke som tilhører Apple

Inc.

* Android er et varemerke for Google Inc.

* Google Play og Google Play-logoen er varemerker som

tilhører Google Inc.

* Merket Bluetooth® og logoene er registrerte varemerker

som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk Koninklijke

Philips N.V. har av slike merker, er på lisens.

© 2022 Koninklijke Philips N.V.

Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten

varsel. Varemerker tilhører

Koninklijke Philips N.V. eller deres

respektive eiere.
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