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S7940/16 Dokładne golenie również wrażliwej skóry
Nasza najlepsza golarka do skóry wrażliwej

Seria golarek Philips S7000 została stworzona, by zapewniać delikatne i dokładne

golenie. Golarka jest wzbogacona o opracowane we współpracy z

dermatologami spersonalizowane wskazówki, które dotyczą konkretnych typów

skóry. Każda skóra jest przecież inna.

Zaprojektowana z myślą o komforcie skóry
Pierścienie SkinGlide z mikrogranulkami zapewniają gładszy poślizg

Wielokierunkowe elastyczne głowice golące minimalizują naprężenie skóry

Uszczelnienie Aquatec umożliwia wygodne golenie na sucho i odświeżające golenie

na mokro

Dokładne i delikatne golenie
Golarka do twarzy umożliwia dokładne, a jednocześnie delikatne golenie

Personalizacja
Gęste brody nie mają szans

Spersonalizowane porady dotyczące golenia — każda skóra jest inna

Ustawienia golenia opracowane z myślą o wrażliwej skórze

Wygoda
Równomierne przycinanie wąsów i bokobrodów

50 minut bezprzewodowego golenia

Pełne naładowanie w ciągu godziny

Wystarczy 5-minutowe ładowanie, aby wykonać jedno golenie



Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro S7940/16

Zalety
Pierścienie SkinGlide

Gładszy poślizg podczas golenia dzięki

zaawansowanej technologii mikrogranulek

Philips. Zainspirowane zasadami

szybownictwa w aerodynamice pierścienie

golarki są pokryte tysiącami kuleczek, które

przypominają szkło, aby zapewnić

maksymalny komfort dla skóry.

Ostrza GentlePrecision

Golarka elektryczna do skóry wrażliwej jest

wyposażona w ostrza GentlePrecision, które

minimalizują szarpanie i ciągnięcie skóry oraz

konieczność powtarzania golenia w tych

samych miejscach. Nawet w przypadku 3-

dniowego zarostu.

Czujnik BeardAdapt

Ta golarka elektryczna jest wyposażona w

czujnik BeardAdapt, który wykrywa gęstość

brody. Następnie automatycznie dostosowuje

moc do danego zadania. To proste.

Osobisty Plan Golenia

Osobisty plan opracowany we współpracy z

dermatologami umożliwia zwalczanie

problemów skórnych, takich jak

zaczerwienienie, podrażnienie po goleniu czy

wrastające włoski za pośrednictwem aplikacji

Connected GroomTribe. Na bieżąco śledź swoje

postępy oraz opracuj plan i technikę golenia,

które będą dla Ciebie najlepsze.

Wielokierunkowe głowice ContourDetect

Delikatnie przesuwaj golarkę zgodnie z

kształtem twarzy i szyi dzięki głowicom, które

łatwo zaginają się wzdłuż każdej krzywizny. Do

dokładnego golenia wystarczy mniejszy

nacisk, co minimalizuje podrażnienia.

Ustawienia delikatnego golenia

Dzięki ustawieniom szybkości do skóry

normalnej, wrażliwej i bardzo wrażliwej zawsze

dbasz o komfort swojej skóry. Możesz także

skorzystać z aplikacji GroomTribe w celu

uzyskania osobistych rekomendacji.

Uszczelnienie Aquatec do golenia na sucho i
na mokro

Dostosuj sposób golenia do swoich potrzeb.

Uszczelnienie AquaTec Wet & Dry umożliwia

wybór komfortowego golenia na sucho lub

golenia na mokro — z użyciem żelu lub pianki

— nawet pod prysznicem.

Precyzyjny trymer SmartClick

Precyzyjny trymer SmartClick pozwala na

dokładne przycięcie i ukształtowanie wąsów i

bokobrodów.

Zielone logo firmy Philips
„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i mniejszą emisję

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne
Efektywność golenia
SkinComfort: Pierścienie SkinGlide, Osobisty

Plan Golenia, Ustawienia delikatnego golenia

System golenia: Ostrza GentlePrecision

Dopasowująca się do kształtu ciała:

Wielokierunkowe głowice ContourDetect

Oprogramowanie
Aplikacja: GroomTribe

Zgodność ze smartfonem: Zgodność z szeroką

gamą urządzeń iPhone i Android™. Więcej

informacji można znaleźć na stronie

philips.com/s7000-support.

Bluetooth®: Wersja 4.1 z zasięgiem 10 m

Aktualizowanie oprogramowania: Philips

oferuje odpowiednie aktualizacje

oprogramowania przez okres 2 lat od daty

zakupu

Łatwość użytkowania
Wyświetlacz: Konieczność odłączenia od

zasilania przez użyciem Wskaźnik, 1-

poziomowy wskaźnik akumulatora

Na mokro i na sucho: Możliwość używania na

mokro i na sucho

Czyszczenie: Możliwość mycia pod bieżącą

wodą

Działanie: Tylko działanie akumulatorowe

Moc
Typ baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Czas pracy: 50 minut/17 cykli golenia

Ładowanie: Pełne ładowanie trwa 1 godzinę,

Szybkie, 5-minutowe ładowanie umożliwia

pojedyncze golenie

Automatyczne napięcie: 100–240 V

Maks. pobór mocy: 5,4 W

Pobór mocy w trybie gotowości: 0,15 W

Serwis
2 lata gwarancji

Wymienna głowica SH70: Wymieniaj co 2 lata

Akcesoria
SmartClick: Precyzyjny trymer

Konserwacja: Szczoteczka do czyszczenia

Pokrowiec: Etui podróżne
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