
 

Aparat de bărbierit
electric umed şi uscat

Shaver series 7000

 
Inele SkinGlide

Lame GentlePresicion

Senzor de adaptare la barbă

Plan personal de bărbierire

 

S7940/16 Bărbierit precis, chiar şi pe pielea sensibilă
Nr. 1 de la Philips pentru piele sensibilă

Aparatul de bărbierit Philips seria 7000 este creat pentru un bărbierit precis şi

sensibil. Îmbunătăţit cu sfaturi personale – create în colaborare cu dermatologi –

acesta ajută bărbaţii cu probleme specifice ale pielii. Deoarece fiecare piele este

diferită.

Conceput pentru confortul pielii
Inele SkinGlide cu microsfere pentru alunecare mai lină

Capete flexibile în mai multe direcţii pentru solicitare minimă a pielii

Aquatec oferă un bărbierit uscat confortabil sau un bărbierit umed revigorant

Precis şi fin
Un aparat de bărbierit pentru bărbierit precis, dar delicat

Personalizat(ă)
Bărbile dese nu au nicio şansă

Sfaturi de bărbierit flexibile – deoarece fiecare piele este diferită

Setări de bărbierit concepute pentru pielea sensibilă

Convenabil
Aranjează-ţi mustaţa şi perciunii

50 de minute de bărbierit fără fir

Încărcat complet într-o oră

Încărcarea rapidă în 5 minute este suficientă pentru un bărbierit



Aparat de bărbierit electric umed şi uscat S7940/16

Repere
Inele SkinGlide

Bucură-te de o alunecare lină cu tehnologia

avansată cu microsfere de la Philips. Inspirate

de principiile de alunecare din aerodinamică,

inelele aparatului de bărbierit sunt acoperite cu

mii de sfere micuţe, asemănătoare sticlei,

pentru confort maxim al pielii.

Lame GentlePresicion

Aparatul de bărbierit electric pentru piele

sensibilă este dotat cu lame GentlePrecision

pentru a minimiza trecerile repetate. Chiar şi în

cazul în care este utilizat pe o barbă de 3 zile.

Senzor de adaptare la barbă

Acest aparat de bărbierit electric include un

senzor de adaptare la barbă care îţi recunoaşte

densitatea bărbii. Reglează apoi automat

puterea pentru sarcina curentă. Simplu.

Plan personal de bărbierire

Cu un plan personal dezvoltat în colaborare cu

dermatologi, abordează problemele pielii, cum

ar fi roşeaţa, iritaţia de după ras sau firele de

păr crescute sub piele, cu aplicaţia GroomTribe

conectată. Urmăreşte-ţi progresul de la un

bărbierit la altul şi dezvoltă o rutină şi o

tehnică de bărbierit care ţi se potrivesc.

ContourDetect în mai multe direcţii

Urmează delicat contururile feţei şi ale gâtului

folosind capetele aparatului de bărbierit precis

care se flexează uşor de-a lungul fiecărei linii.

Este necesară mai puţină presiune pentru a te

bărbieri cu precizie, ceea ce reduce la

minimum iritarea.

Setări de bărbierit delicat

Confortul pielii tale este niciodată compromis,

graţie setărilor de viteză pentru bărbierit

normal, delicat şi extrem de delicat. Poţi utiliza

şi aplicaţia GroomTribe pentru recomandări

personalizate.

Aquatec umed şi uscat

Adaptează-ţi rutina de bărbierit la nevoile

proprii. Cu Aquatec umed şi uscat, poţi alege

un bărbierit uscat confortabil sau un bărbierit

umed reconfortant. Te poţi bărbieri cu gel sau

spumă chiar şi la duş.

Aparat de tuns de precizie SmartClick

Rafinează-ţi şi defineşte-ţi mustaţa şi perciunii

cu aparatul de tuns de precizie SmartClick – şi

desăvârşeşte-ţi aspectul cu uşurinţă.

Philips Green Logo
Produsele ecologice Philips Green pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire

semnificativă din punct de vedere ecologic, în

unul sau mai multe domenii de interes pentru

Philips – eficienţă energetică, ambalare,

substanţe periculoase, greutate, reciclare şi

casare şi fiabilitate pe viaţă.
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Specificaţii
Performanţe în bărbierire
SkinComfort: Inele SkinGlide, Plan personal de

bărbierire, Setări de bărbierit delicat

Sistem de bărbierire: Lame GentlePresicion

Urmărirea conturului: ContourDetect în mai

multe direcţii

Software
Aplicaţie: GroomTribe

Compatibilitate smartphone: Compatibilă cu o

gamă largă de dispozitive iPhone şi Android™.

Mai multe informaţii poţi găsi la adresa

philips.com/s7000-support.

Bluetooth®: Versiunea 4.1 cu rază de 10 m

Actualizare de software: Philips oferă

actualizări de software relevante o perioadă de

2 ani de la data achiziţiei

Uşor de utilizat
Afişaj: Indicator de deconectare pentru

utilizare, Indicator de baterie cu 1 nivel

Umed şi uscat: Utilizare umedă şi uscată

Curăţare: Complet lavabil

Funcţionare: Numai utilizare fără fir

Alimentare
Tip baterie: Litiu-ion

Durată de funcţionare: 50 min/17 bărbieriri

Încărcare: Încărcare completă în 1 oră,

Încărcare rapidă timp de 5 minute pentru 1

bărbierire

Tensiune automată: 100-240 V

Consum max. de energie: 5,4 W

Energie în standby: 0,15 W

Service
Garanţie de 2 ani

Cap de schimb SH70: Înlocuieşte capul o dată

la 2 ani

Accesorii
SmartClick: Aparat de tuns de precizie

Întreţinere: Perie de curăţat

Husă: Husă de călătorie
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