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S7960/17 Barbear apurado, mesmo em pele sensível

A nossa n.º 1 para pele sensível

A máquina de barbear Philips Série 7000 foi desenvolvida para um barbear

apurado e sensível. Melhorada com orientação pessoal, codesenvolvida com

dermatologistas, ajuda os homens com os seus problemas de pele específicos.

Porque cada pele é diferente.

Desenvolvida para o conforto da pele

Anéis SkinGlide com microesferas para um deslizar mais suave

As cabeças flexíveis multidirecionais seguem os contornos com o mínimo de pressão

A tecnologia AquaTec proporciona um barbear a seco confortável ou um barbear

húmido refrescante

Rente e suave

As lâminas GentlePrecision cortam rente, mesmo em peles sensíveis

Personalizada

Sensor BeardAdapt para um barbear eficiente mesmo em áreas densas

O plano de barbear pessoal lida com os seus problemas de pele específicos

Definições de barbear sensível personalizadas para a sua pele

Prático

Estilizador da barba SmartClick com 5 regulações de comprimento

50 minutos de autonomia sem fios após carregamento total

1 hora de carregamento

A carga rápida 5 minutos proporciona energia suficiente para 1 barbear completo
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Destaques

Anéis SkinGlide

Experimente o suave deslizar da tecnologia

avançada de microesferas da Philips.

Inspirados nos princípios de deslizamento na

aerodinâmica, os anéis da máquina de

barbear são revestidos com milhares de

esferas pequenas, tipo vidro, para o máximo

conforto da pele.

Lâminas GentlePrecision

Obtenha um barbear apurado mesmo em pele

sensível com as lâminas de alta precisão. As

extremidades da lâmina foram desenvolvidas

para cortar os pelos com precisão,

minimizando os atos de puxar e arrastar a pele

e as passagens repetitivas, mesmo numa

barba de 3 dias.

Sensor BeardAdapt

Barbeie áreas densas de forma eficaz. A

máquina de barbear determina a densidade da

barba e ajusta automaticamente a potência,

conforme necessário.

Plano de barbear pessoal

Obtenha conselhos adaptados a si para lidar

os seus com problemas de pele específicos,

quer seja vermelhidão, queimaduras

provocadas pela lâmina ou pelos encravados.

O plano é codesenvolvido com

dermatologistas e dá conselhos sobre a sua

rotina de e técnica de barbear através da

aplicação conectada GroomTribe. Barbear após

barbear, a aplicação acompanha o seu

progresso e ajusta os conselhos para os

melhores resultados na pele.

ContourDetect multidirecional

As cabeças da máquina de barbear seguem

suavemente os contornos do seu rosto e

pescoço, pois fletem facilmente ao longo de

cada curva. É necessária menos pressão para

garantir um barbear apurado, por isso a tensão

na sua pele é minimizada.

Definições de barbear sensível

Barbeie-se com a regulação de velocidade

recomendada e personalizada para a sua pele

ou escolha a sua própria velocidade através da

aplicação conectada GroomTribe. As opções

incluem normal, sensível e extrassensível.

Aquatec Wet & Dry

Adapte a sua rotina de barbear às suas

necessidades. Com o Aquatec Wet & Dry, pode

optar por um barbear a seco confortável ou um

barbear húmido refrescante. Pode barbear-se

com gel ou espuma, até debaixo do chuveiro.

Estilizador de barba SmartClick

Mude o seu estilo com o acessório do

estilizador de barba SmartClick. Escolha entre

5 regulações de comprimento para criar tudo,

desde a aparência de barba por fazer perfeita a

uma barba curta aparada com perfeição. Em

alternativa, utilize o estilizador para aparar

antes de barbear. Pontas e pentes

arredondados foram desenvolvidos para evitar

irritações da pele.

Logótipo Verde da Philips

Os produtos ecológicos da Philips podem

reduzir os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips

– eficiência energética, embalagem,

substâncias perigosas, peso, reciclagem e

eliminação e fiabilidade da vida útil.
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Especificações

Desempenho do barbear

SkinComfort: Anéis SkinGlide, Plano de

barbear pessoal, Definições de barbear

sensível

Sistema de barbear: Lâminas GentlePrecision

Seguimento de contornos: ContourDetect

multidirecional

Software

App: GroomTribe

Compatibilidade com smartphones:

Compatível com uma ampla gama de

dispositivos iPhone e Android™. Mais

informações em philips.com/s7000-support.

Bluetooth®: Versão 4.1 com alcance de 10 m

Fácil de utilizar

Visor: Indicador desligar para utilização,

Indicador de bateria de 1 nível

Húmido e seco: Utilização a húmido e a seco

Limpeza: Lavável

Operação: Apenas utilização sem fios

Potência

Tipo de bateria: Iões de lítio

Autonomia: 50 min./17 sessões de barbear

Carregamento: Carga completa em 1 hora,

Carga rápida de 5 min. para 1 sessão de

barbear

Voltagem automática: 100-240 V

Consumo máximo de energia: 5,4 W

Consumo em modo de espera: 0,15 W

Assistência

Garantia de 2 anos

Cabeça de substituição SH70: Substituir a

cada 2 anos

Acessórios

SmartClick: Estilizador da barba

Manutenção: Escova de limpeza

Bolsa: Bolsa de viagem
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