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S7960/17 Alapos borotválás – érzékeny bőrön is
Első számú márkánk érzékeny bőrhöz

A Philips Shaver Series 7000 készülék az érzékeny bőr alapos borotválásához

készült. A bőrgyógyászokkal közreműködve kifejlesztett személyes tanácsadás

által a készülék segíti a férfiakat saját bőrproblémáik kezelésében, mivel minden

bőr más törődést igényel.

A bőr kényelme érdekében
Mikrogömbökkel ellátott SkinGlide gyűrűk a simább csúszásért

A több irányba mozgó rugalmas fejek minimalizálják a bőr igénybevételét

Az Aquatec egyszerre száraz és nedves borotválkozást biztosít

Alapos és selymes
Arcborotva az alapos, mégis kíméletes borotválkozáshoz

Személyes
A sűrű szakáll sem akadály

Adaptív borotválkozási tanácsok – mert minden bőr más

Az érzékeny bőrre tervezett borotválási beállítások

Kényelmes
SmartClick szakállformázó 5 hosszbeállítással

50 perc vezeték nélküli borotválkozás

Teljes feltöltés egy óra alatt

Az 5 perces teljesítményfokozás elegendő egy borotválkozáshoz
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Fénypontok
SkinGlide gyűrűk

Tapasztalja meg a Philips speciális

mikrogömb-technológiája által nyújtott

egyenletes csúszást. Az aerodinamika csúszási

elvei által ihletett borotvagyűrűket a bőr

maximális kényelme érdekében több ezer

parányi, üvegszerű gömböcske borítja.

GentlePrecision pengék

Az érzékeny bőrre kifejlesztett elektromos

borotva GentlePrecision pengékkel rendelkezik,

hogy minimálisra csökkentse a bőr húzását,

illetve a többszöri végighúzást. Még 3 napos

borosta esetén is.

BeardAdapt érzékelő

Az elektromos borotvához BeardAdapt érzékelő

tartozik, amely felméri a szakáll sűrűségét.

Ezután automatikusan beállítja az adott

művelethez tartozó teljesítményt. Egyszerű.

Személyes borotválkozási terv

A bőrgyógyászokkal közösen kifejlesztett

személyes terv segítségével a csatlakoztatott

GroomTribe alkalmazással olyan bőrproblémák

is megoldhatók, mint a bőrpír, az égő érzés

vagy a benőtt szőrszálak. Kövesse nyomon

fejlődését borotválkozásról borotválkozásra, és

dolgozzon ki saját maga számára megfelelő

borotválkozási módszert és technikát.

Több irányba mozgó, ContourDetect körkések

A minden hajlatnál könnyedén hajló

borotvafejekkel gyengéden és pontosan

követheti az arc és a nyak körvonalait. Ennek

köszönhetően kisebb erőkifejtés szükséges az

alapos borotváláshoz, a bőr irritációja pedig

minimálisra csökken.

Érzékenybőr-borotválási beállítások

A normál, érzékeny és különösen érzékeny

sebességbeállításokkal bőre kényelme mindig

biztosított. A GroomTribe alkalmazást is

használhatja személyes javaslatokért.

Aquatec Wet & Dry

Igazítsa borotválkozási szokásait az

igényeihez. Az Aquatec Wet & Dry

segítségével kényelmes száraz, illetve frissítő

nedves borotválkozásban lehet része. A

borotválkozás zselével vagy habbal akár a

zuhany alatt is lehetséges.

SmartClick szakállformázó

Újítsa meg stílusát a SmartClick szakállformázó

tartozékkal. 5 hosszbeállítás közül választhat,

így bármilyen formát elkészíthet a tökéletes

borostától kezdve a rövid, elegánsan vágott

szakállig. A szakállformázót akár borotválkozás

előtti vágásra is használhatja. Lekerekített

végek és fésűk a bőrirritáció megelőzésére.

Philips Green embléma
A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok
Borotválási teljesítmény
SkinComfort: SkinGlide gyűrűk, Személyes

borotválkozási terv, Érzékenybőr-borotválási

beállítások, Aquatec nedves és száraz

használathoz

Borotválkozási rendszer: GentlePrecision

pengék

Kontúrkövetés: Több irányba mozgó,

ContourDetect körkések

Szoftver
App: GroomTribe

Okostelefonos kompatibilitás: Sokféle iPhone

és Android™ készülékkel kompatibilis. Bővebb

információért látogasson el ide:

philips.com/s7000-support.

Bluetooth®: 4.1 verzió 10 m-es hatótávolsággal

Szoftverfrissítés: A Philips a vásárlás

dátumától számított 2 évig kínál

szoftverfrissítéseket

Egyszerű használat
Kijelző: „Használathoz húzza ki” jelzőfény, 1

szintes akkumulátor-jelző

Nedves és száraz használathoz: Nedves és

száraz használatra egyaránt

Tisztítás: Teljesen lemosható

Üzemeltetés: Csak vezeték nélküli használat

Tápellátás
Akkumulátor típusa: Lítium-ion

Működési idő: 50 perc

Töltés: Teljes feltöltés 1 óra alatt, 5 perces

gyorstöltés 1 borotválkozáshoz

Automatikus feszültségválasztás: 100–240 V

Maximális energiafelhasználás: 5,4 W

Készenléti mód: 0,15 W

Szerviz
2 év garancia

SH70 cserélhető fej: 2 évenként cserélje

Tartozékok
SmartClick: Szakállformázó, Tisztítókefe

Rugósan oldódó pajeszvágó mellékelve

Karbantartás: Tisztítókefe

Védőtok: Utazótáska

Rápattintható tartozékok: Szakállformázó
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