Elektrický holicí strojek
pro mokré a suché holení
Shaver series 7000
Kroužky SkinGlide
Břity GentlePrecision
Snímač BeardAdapt
Osobní plán holení

S7960/17

Hladké oholení, i pro citlivou pokožku
Jednička pro citlivou pokožku
Holicí strojek Philips řady 7000 je vytvořen pro hladké a šetrné oholení. Vylepšení
představuje osobní asistence – vyvinutá ve spolupráci s dermatology – která
pomáhá mužům se speciﬁckými kožními problémy. Každá pokožka je totiž jiná.
Navrženo pro pohodlí pokožky
Kroužky SkinGlide s mikroskopickými kuličkami pro hladší pohyb
Vícesměrné hlavy Flex sledují křivky s minimálním tlakem
Systém Aquatec vám umožňuje pohodlné suché i osvěžující mokré holení
Dokonale hladké
Břity GentlePrecision holí hladce i na citlivé pokožce
Personalizované
Senzor BeardAdapt pro účinné holení i na hustě zarostlých místech
Osobní plán holení si poradí s vašimi speciﬁckými kožními problémy
Šetrné nastavení holení přizpůsobené vaší pokožce
Pohodlný
Nástroj pro úpravu vousů SmartClick s 5 nastaveními délky
50 minut bezdrátového holení při plném nabití
Doba nabíjení: 1 hodina
Pětiminutové rychlé nabíjení zajistí dostatek energie na jedno kompletní oholení
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Přednosti
Kroužky SkinGlide

Osobní plán holení

Systém Aquatec pro mokré a suché holení

Vyzkoušejte hladký pohyb pokročilé
technologie společnosti Philips
s mikroskopickými kuličkami. Je inspirována
principy klouzání z aerodynamiky: kroužky
holicího strojku jsou potaženy tisíci malých
kuliček připomínajících sklo pro maximální
pohodlí pokožky.

Získejte přizpůsobené rady, jak se vypořádat
se speciﬁckými kožními problémy, ať je to
zarudnutí, popálení žiletkou nebo zarůstající
vousy. Plán je vytvořen ve spolupráci
s dermatology a poskytuje rady ohledně
pravidelného holení a jeho techniky
prostřednictvím připojené aplikace GroomTribe.
Aplikace postupně při každém holení
zaznamenává vaše pokroky a přizpůsobuje
rady tak, aby byly výsledky s ohledem na
pokožku co nejlepší.

Přizpůsobte holení svým potřebám. Se
systémem Aquatec Wet & Dry si můžete vybrat
pohodlné suché holení, nebo se můžete holit
za mokra. Holit se můžete s gelem či pěnou,
nebo dokonce i ve sprše.

Břity GentlePrecision

Nástroj pro úpravu vousů SmartClick

Vícesměrná detekce křivek

Oholte hladce i citlivou pokožku díky tvrzeným
vysoce přesným břitům. Hrany břitů jsou
vytvořeny tak, aby vousy holily přesně,
s minimem tahání a bez nutnosti přejet holené
místo vícekrát, a to i u třídenního strniště.
Snímač BeardAdapt

Jemně kopírujte kontury svého obličeje a krku
hlavami holicího strojku, které snadno a pružně
kopírují každou křivku. K hladkému oholení je
zapotřebí menší tlak, podráždění pokožky je
proto omezeno na minimum.

Změňte svůj vzhled díky nástavci na vousy
SmartClick. Vyberte si z 5 nastavení délky pro
dosažení vzhledu od dokonalého strniště po
přesně upravené krátké vousy. Nebo nástroj
použijte k zastřižení vousů před holením.
Zaoblené hroty a hřebeny chrání pokožku před
podrážděním.

Šetrné nastavení holení

Holte účinně i místa s hustými vousy. Holicí
strojek hustotu vašich vousů rozpozná a
automaticky upraví výkon podle potřeby.
Holte se s doporučeným nastavením rychlosti
přizpůsobeným své pokožce, nebo si zvolte
vlastní prostřednictvím připojené aplikace
GroomTribe. Možnosti nabízejí normální, citlivý
a extra citlivý režim.

Zelené logo společnosti Philips
Zelené výrobky společnosti Philips umožňují
snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.
Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti
ochrany životního prostředí v jedné nebo
několika oblastech, na které se společnost
Philips zaměřuje – energetická úspornost,
obalové materiály, nebezpečné látky,
hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá
dlouhá životnost.
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Speciﬁkace
Holicí výkon
SkinComfort: Kroužky SkinGlide, Osobní plán
holení, Šetrné nastavení holení
Holicí systém: Břity GentlePrecision
Kopírování obrysů tváře: Vícesměrná detekce
obrysů
Software
Aplikace: GroomTribe
Kompatibilita se smartphonem: Kompatibilní
se širokou škálou zařízení iPhone a Android™.
Podrobnější informace na adrese
philips.com/s7000-support.

Snadné použití
Displej: Indikátor odpojení před použitím,
Jednoúrovňový ukazatel nabití baterie
Suché a mokré používání: Mokré a suché
použití
Čištění: Plně omyvatelný
Provoz: Pouze bezdrátové použití

Automatická volba napětí: 100-240 V
Maximální spotřeba elektrické energie: 5,4 W
Pohotovostní napájení: 0,15 W

Spotřeba
Typ baterie: Lithium-iontový
Doba chodu: 50 min / 17 oholení
Nabíjení: Úplné nabití za 1 hodinu, Rychlé
nabití za 5 minut na jedno oholení

Příslušenství
SmartClick: Nástroj na úpravu vousů
Údržba: Čisticí kartáček
Pouzdro: Cestovní pouzdro

Bluetooth®: Verze 4.1 s dosahem 10 m
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Servis
2letá záruka: Ano
Náhradní hlava SH70: Výměna každé 2 roky

