
 

Електрическа самобръсначка
за мокро и сухо бръснене

Shaver series 7000

  Пръстени SkinGlide

Ножчета GentlePrecision

Сензор BeardAdapt

Персонализиран режим за бръснене

 

S7940/16 Гладко бръснене дори и при чувствителна кожа
Нашият продукт номер 1 за чувствителна кожа
Shaver Series 7000 на Philips е изработена за гладко и нежно бръснене. Подобрена с
персонализирани насоки – съвместно разработена с дерматолози – помага на мъжете със
специфичните кожни проблеми, с които се сблъскват. Защото всяка кожа е различна.

Създадена за комфорт на кожата
Пръстени SkinGlide с микросфери за по-гладко плъзгане
Многофункционалните подвижни глави за минимален стрес за кожата
Aquatec осигурява комфортно сухо или освежаващо мокро бръснене

Гладко и нежно
Самобръсначка за лице за гладко, но нежно бръснене

Персонализирани
Гъстите бради нямат шанс
Адаптивни съвети за бръснене – защото всяка кожа е различна
Настройки за бръснене, предназначени за чувствителна кожа

Удобна
Изравнете мустака и бакенбардите си
50 минути безкабелно бръснене
Пълно зареждане за един час
5-минутната турбо мощност е достатъчна за едно бръснене
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Акценти
Пръстени SkinGlide

Насладете се на гладкото плъзгане на подобрената
технология с микросфери на Philips. Вдъхновено от
принципите на плъзгане в аеродинамиката,
бръснещите пръстени са покрити с хиляди малки,
стъкловидни сфери за максимален комфорт за кожата.

Ножчета GentlePrecision

Електрическата самобръсначка за чувствителна кожа е
оборудвана с ножчета GentlePrecision за намаляване
до минимум на скубането, издърпванията или
повторните минавания по кожата. Дори когато се
използва при 3-дневна набола брада.

Сензор BeardAdapt

Тази електрическа самобръсначка се доставя заедно
със сензор BeardAdapt, който отчита плътността на
брадата ви. След това автоматично регулира силата за
актуалната задача. Лесно.

Персонализиран режим за бръснене

С личен план, разработен съвместно с дерматолози,
можете да се справяте се с кожни проблеми, като
зачервяване, раздразнение на кожата или враснали
косъмчета, чрез приложението Connected
GroomTribe. Следете напредъка си след всяко
бръснене и разработете рутинна процедура и
техника за бръснене, която работи за вас.

Многопосочен ContourDetect

Нежно следвайте контурите на лицето и шията си с
подвижните бръснещи глави за гладко бръснене,
които лесно минават през всяка извивка. Необходим
е по-малък натиск за гладко бръснене, което свежда
дразнението до минимум.

Настройки за бръснене при чувствителна кожа

При нормални, чувствителни и свръхчувствителни
настройки на скоростта, комфортът на кожата ви
никога не се компрометира. Можете също така да
използвате приложението GroomTribe за лична
препоръка.

Aquatec за мокро и сухо бръснене

Адаптирайте вашите процедури по бръснене по
вашите нужди. С AquaTec Wet & Dry можете да
изберете бързо и комфортно сухо бръснене или
бръснене на мокро – с гел или пяна – дори под душа.

Прецизен тример SmartClick

Оформете и очертайте мустака и бакенбардите си с
устройството за прецизно подстригване SmartClick и
завършете с лекота външния си вид.

Зеленото лого на Philips
Екологичните продукти на Philips могат да намалят
разходите, консумацията на енергия и емисиите на
въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни
екологичносъобразни подобрения в една или няколко
от "Зелените цели" на Philips – енергийна
ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,
рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия
живот на продукта.
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Спецификации
Работни показатели при бръснене
SkinComfort: Пръстени SkinGlide, Персонализиран
режим за бръснене, Настройки за бръснене при
чувствителна кожа
Система за бръснене: Ножчета GentlePrecision
Следване на контура: Многопосочен ContourDetect

Софтуер
Мобилно приложение: GroomTribe
Съвместимост със смартфон: Съвместима с широка
гама от iPhone и Android™ устройства. Повече
информация на philips.com/s7000-support.

Bluetooth®: Версия 4.1 с 10 м обхват
Актуализиране на софтуера:

Philips предлага съответните актуализации на
софтуера за период от 2 години след датата на
покупката

Лесна употреба
Дисплей: Индикатор “Изключете уреда от контакта,
за да го използвате”, 1-степенен индикатор за
батерията
Мокро и сухо: За употреба на мокро и сухо
Почистване:
Може да се мие изцяло
Работен режим: Само употреба без кабел

Захранване
Тип батерия: Литиево-йонна
Време на работа: 50 мин/17 бръснения
Зареждане: 1-часово пълно зареждане, Бързо

Зареждане: 1-часово пълно зареждане, Бързо
зареждане – 5 минути за 1 бръснене
Автоматичен избор на напрежение: 100 – 240 V
Максимална консумация на енергия:
5,4 W
Мощност в режим на готовност: 0,15 W

Сервиз
2 години гаранция
Резервна глава SH70: Сменяйте на всеки 2 години

Аксесоари
SmartClick: Прецизен тример
Поддръжка: Четка за почистване
Калъф: Калъф за пътуване
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