
 

Philips smarta
rakapparat med app

Shaver series 7000

 
Appen ger dig råd i realtid

Motverkar rodnad och
hudirritation

Inbyggd smart sensor

Skyddande beläggning -
SkinGlide

 

S7921/51 Raka skonsammare
Effektiv för 89 % av användare med hög hudirritation*

Philips smarta rakapparat Smart Shaver kommer med en app som ger dig

personligt anpassade råd och rekommendationer för just din hud. Rakapparaten

har en inbyggd sensor som följer din rakning och kommunicerar via BlueTooth

direkt till appen. Appen analyserar dina vanor och ger dig skräddarsydda råd

utvecklade av dermatologer som passar just din hud. Få en renrakad och skarp

look utan röda prickar, hudirritation och rodnad. Philips smarta rakapparat i serie

7000 är dessutom särskilt framtagen för att vara skonsam och effektiv även på

mycket lättirriterad hud.

Utformad för att minska hudirritation
Inbyggd sensor ger dig återkoppling i realtid

Så här funkar appen

Inställningar för skonsam rakning för just din hud

Raka med eller utan rakskum, torrt eller vått

En nära och mjuk rakning
Skyddande SkinGlide-ringar runt skärelementen

En skyddande rakning - även vid tredagarsstubb

Konturföljande rakhuvuden som är flexibla i 5 riktningar

Lättanvänd
Trimhuvud samt rengörande ansiktsborste med klickfäste medföljer

50 minuters sladdlös rakning

En timmes laddningstid

2 års världsomfattande garanti
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Funktioner
Inbyggd sensor ger dig återkoppling i realtid

Rätt teknik när du rakar dig är viktigt för att

kunna uppnå optimal närhet och minskad

hudirritation. När du först startar upp appen

feedar du in information om hur din hud brukar

reagera när du rakar dig. Philips smarta

rakapparat har även en inbyggd sensor som

ger dig direkt återkoppling under rakningen och

sedan kommunicerar tillbaka till appen via

BluetoothTM. Du får därefter en personlig

rekommendation för hur du bäst rakar dig och

vilka vanor som är bäst för din hud. Alla

rekommendationer är framtagna i nära

samarbete med dermatologer.

SmartSensor-teknik

Ladda ner appen och anslut din Smart Shaver

via Bluetooth. Börja därefter med att identifiera

dina mest frekventa hudproblem genom att

svara på några enkla frågor. Baserat på dina

svar skapar appen ett personligt

rakningsprogram för just dig med råd om hur du

bäst rakar dig för att minska problemen som

till exempel hudirritation. Råden har utvecklats

av dermatologer för att coacha dig genom din

dagliga rakning och ta itu med varje problem.

Inställningar för skonsam rakning

Raka med den rekommenderade

hastighetsinställningen som anpassats för din

hudtyp, eller välj din egen. Alternativen gäller

normal, känslig och extra känslig.

Skyddande SkinGlide-ringar runt
skärelementen

Philips smarta rakapparat har skyddande

SkinGlide-ringar runt skärelementen som ger

en extra bekväm rakning. Ringarna består av

en unik, patenterad anti-friktionsbeläggning

med tusentals pulveraktiga minikulor – som

ger en mjuk, friktionsfri yta, bevisad att minska

hudirritation och rodnad.

En skyddande rakning - även vid
tredagarsstubb

Skärbladen rakar nära men inte så nära att de

skadar din hud. Rakapparaten är designad för

att undvika drag och ryck även på lite längre

skäggstrån som vid tredagarsstubb. För att

bibehålla optimal prestanda bör du byta

rakhuvudet inom två år. Om du har mycket tjock

skäggväxt och använder rakapparaten ofta kan

du behöva byta tidigare än inom två år.

Konturföljande rakhuvuden som är flexibla i 5
riktningar

Rakhuvudena på Philips smarta rakapparat är

rörliga i fem riktningar, så de följer nackens och

ansiktets konturer. Du får en nära rakning med

mindre tryck vilket resulterar i mindre

påfrestning på huden.

Aquatec för våt- och torrakning

Med Philips SmartShaver kan du välja en

snabb och bekväm torrakning, eller en

skonsam våtrakning med rakskum. Med

Aquatec kan du vara trygg med att

rakapparaten är helt vattentät och raka dig i

duschen för extra bekvämlighet.

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.
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Specifikationer
Programvara

App: Ansluts via Bluetooth®, GroomTribe

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

meters räckvidd

iPhone-kompatibilitet: Kompatibel*

Kompatibilitet med Android: Kompatibel*

iPad-kompatibilitet: Inte kompatibel

Programuppdatering: Philips erbjuder

relevanta programvaruuppdateringar under 2 år

efter inköpsdatum

Rakningsresultat
SkinComfort: SkinGlide-ringar,

Hudvårdssystem, Aquatec för våt- och

torrakning

Raksystem: GentlePrecisionPRO-blad

Konturföljande: DynamicFlex-huvuden böjer

sig i fem riktningar

Tillbehör
SmartClick: Styler för skägg, Borste för djup

ansiktsrengöring

Fodral: Resefodral

Underhåll: Rengöringsborste

Effekt
Driftstid: 50 min./17 rakningar

Laddning: 1 timme för full laddning,

Snabbladdning för 1 rakning

Batterityp: Litiumjon

Automatisk spänning: 100–240 V

Max. strömförbrukning: 5,4 W

Standbyeffekt: 0,15 W

Lättanvänd
Teckenfönster: Batteriindikator med en nivå,

Inställningar för skonsam rakning, Bluetooth-

indikator, Indikator för låg batterinivå,

Laddningsindikator, Indikator för reselås

Våt och torr: Våt och torr användning

Rengöring: Tvättbar

Användning: Sladdlös användning, Koppla ur

före användning

Design
Handtag: Ergonomiskt grepp och användning

Ramfärg: Havsblå

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

* Effektiv för 89 % av alla män med kraftig hudirritation –

testad i Tyskland och Storbritannien år 2016 på 139

män

* Rakbladen skyddar huden och rakar nära, till och med

vid tredagarsstubb – jämfört med föregångaren

SensoTouch 2D.

* 91 % av testpersonerna upplevde mindre hudirritation

vid rakning med Philips S7000 med rengöringsborste*

– testat i Storbritannien bland missnöjda

rakbladsanvändare

* Kompatibel med ett brett utbud iPhone och android™-

enheter. Mer information finns på

www.philips.com/smartshaver

* Apple, Apple-logotypen, iPad och iPhone är

varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA

och i andra länder. App Store är ett tjänstemärke som

tillhör Apple Inc.

* Android är ett varumärke som tillhör Google Inc.

* Google Play och Google Play-logotypen är registrerade

varumärken som tillhör Google Inc.

* Bluetooth®-märket och -logotyperna är registrerade

varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och

användning av sådana märken av Koninklijke Philips N.V.

görs på licens.

© 2022 Koninklijke Philips N.V.

Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan

föregående meddelande. Alla
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