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Philipsin paras partakone herkälle iholle
GentlePrecision-terät antavat tarkan ajon

Philips Series 7000 -partakoneet ovat meidän parhaita partakoneita herkkälle

iholle. Uudessa Series 7000 -partakoneessa on henkilökohtaisesti mukautettu

sovellus joka antaa ohjeita ja neuvoja. Ihotautilääkäreiden avulla kehitetty

henkilökohtainen neuvonta auttaa yksilöllisissä iho-ongelmissa jotka saattavat

ilmetä parranajon yhteydessä. SkinGlide-renkaiden pinta on pehmeä ja

vähäkitkainen ja näin ollen vähentävät ihoärsytystä, samalla kun GentlePrecision-

terät leikkaavat tarkasti. Tämän mallin mukana saat SmartClick-tarkkuustrimmerin

sekä säilytyskotelon.

Miellyttävä iholla
SkinGlide-renkaiden ajopinta on mikrohelmillä pinnoitettu, joka vähentää kitkaa ja

liukuu pehmeästi iholla.

Joustava ajopää myötäilee kasvojen muotoa

Aquatec takaa miellyttävän kuiva-ajon ja virkistävän märkäajon

Tarkka ja sileä
GentlePrecision-terillä herkänkin ihon voi ajaa tarkasti

Mukautettu
BeardAdapt-tunnistin säätää parranajoa parran paksuuden mukaan

Henkilökohtainen ohjelma neuvoo iho-ongelmissa

Parranajoasetukset herkkää ihoa varten

Kätevä
Mukana tarkkuustrimmeri ja säilytyskotelo

50 minuuttia johdotonta ajoa

Latautuu täyteen tunnissa

Viiden minuutin pikalataus antaa riittävästi virtaa yhtä ajokertaa varten
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Kohokohdat
SkinGlide-renkaat pehmeää ajoa varten

Suojaavat SkinGlide-renkaat ajoterien

ympärillä vähentää kitkaa ja ovat mukavia ihoa

vasten. Patentoitu pinnoite koostuu

tuhansista mikrohelmistä, jotka auttavat

partakonetta liukumaan vaivattomasti iholla

vähentäen ihoärsytyksen riskiä.

GentlePrecision-terillä herkänkin ihon voi
ajaa tarkasti

Herkänkin ihon voi ajaa tarkasti tarkkuusterillä.

Terän reunat on muotoiltu niin, että ne

leikkaavat jopa kolmen päivän sänkeä tarkasti

nykimättä tai vetämättä, eikä samaa kohtaa

tarvitse ajaa useaan kertaan.

BeardAdapt-tunnistin säätää parranajoa
parran paksuuden mukaan

Voit ajaa tuuheatkin kohdat tehokkaasti.

Partakone tunnistaa parran paksuuden ja

säätää tehoa automaattisesti tarpeen mukaan.

Henkilökohtainen ohjelma neuvoo iho-
ongelmissa

Voit hyödyntää ihotautilääkärien kanssa

yhteistyössä kehitettyä ohjelmaa, joka toimii

GroomTribe-sovelluksella. Ohjelma antaa

neuvoja iho-ongelmiin, kuten punoitukseen,

ihoärsytykseen ja sisäänpäin kasvaviin

karvoihin, ja saat myös henkilökohtaista

palautetta jokaiselta ajokerralta. Näin voit

seurata kehittymistäsi ja hyödyntää juuri

sinulle parhaiten sopivia parranajorutiineja ja -

tekniikoita.

Joustava ajopää myötäilee kasvojen muotoa

Joustavat ajopäät myötäilevät kasvojen ja

kaulan muotoja, joten parranajo sujuu tarkasti

ja turvallisesti ilman voimakasta painamista.

Tämä vähentää myös ihoärsytystä.

Hellävaraiset parranajoasetukset

Parranajo on aina hellävaraista riippumatta

siitä, valitsetko normaalin, hellävaraisen vai

erittäin hellävaraisen nopeusasetuksen. Voit

myös hyödyntää GroomTribe-sovellusta, joka

antaa henkilökohtaisia suosituksia.

Aquatec märkä- ja kuiva-ajoon

Mukauta parranajorutiini tarpeisiisi. Aquatec-

tiivistyksen ansioista voit valita miellyttävän

kuiva-ajon tai virkistävän märkäajon. Voit ajaa

parran suihkussa, tai geelin tai vaahdon

kanssa.

Mukana tarkkuustrimmeri ja säilytyskotelo

Luo täydellinen tyyli paikalleen

napsautettavalla SmartClick-

tarkkuustrimmerillä. Se sopii täydellisesti

viiksien ja pulisonkien viimeistelyyn. Tämän

mallin mukana saat myös säilytyskotelon.

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
Ajoteho
SkinComfort: SkinGlide-renkaat,

Henkilökohtainen ohjelma, Hellävaraiset

parranajoasetukset

Ajojärjestelmä: GentlePrecision-terät

Myötäilee muotoja: Monisuuntainen

ContourDetect

Ohjelmisto
Sovellus: GroomTribe

Älypuhelimen yhteensopivuus: Sopii useisiin

iPhone- ja Android™-laitteisiin. Lisätietoja on

osoitteessa philips.com/s7000-support.

Bluetooth®: Versio 4.1, 10 metrin käyttösäde

Ohjelmistopäivitys: Philips tarjoaa

ohjelmistopäivityksiä kahden vuoden ajan

ostopäivän jälkeen

Helppokäyttöinen
Näyttö: Irrota käytön ajaksi -merkkivalo, 1

tason akkuilmaisin

Wet & Dry: Kuivaan ja märkään käyttöön

Puhdistaminen: Täysin pestävä

Toimi: Vain johdoton käyttö

Virta
Akkutyyppi: Litiumioni

Käyttöaika: 50 min / 17 ajokertaa

Lataaminen: Latautuu täyteen tunnissa, 5

minuutin pikalataus yhtä parranajoa varten

Automaattinen jännite: 100 - 240 V

Enimmäisvirrankulutus: 5,4 W

Valmiustilan virta: 0,15 W

Huolto
2 vuoden takuu

Vaihtoterä SH70: Vaihda kahden kuukauden

välein

Lisätarvikkeet
SmartClick: Tarkkuustrimmeri

Ylläpito: Puhdistusharja

Pussi: Säilytyspussi kotiin ja matkoille
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