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Vår beste barbermaskin for sensitiv hud
Med GentlePrecision-barberblad som gir en tett barbering

Barbermaskinene i 7000-serien er Philips beste barbermaskinene for sensitiv hud.

Serien er nå blitt enda bedre med en individuelt tilpasset app som gir deg

veiledning og tips. Appen er utarbeidet i samarbeid med dermatologer og hjelper

deg med å takle hudproblemer som kan oppstå ved barbering. SkinGlide-ringene

danner en myk, friksjonsfri overflate som reduserer hudirritasjon, samtidig som

GentlePrecision-barberbladene gir en tett barbering. Denne modellen leveres

med en rengjøringsstasjon, SmartClick-presisjonstrimmer og et hardt

oppbevaringsetui.

Utformet for hudkomfort
SkinGlide-ringer med mikropartikler som gir en myk, friksjonsfri barbering

Det fleksible hodet som beveger seg i flere retninger, følger ansiktets konturer

Aquatec for våt- og tørrbarbering

Tett og jevn
GentlePrecision-blad gir en tett barbering uten å irritere huden

Personlig
Personlig barberingsprogram som passer akkurat ditt hudproblem

BeardAdapt Sensor tilpasser barberingen etter skjeggstråenes tykkelse

Velg den innstillingen som passer huden din

Praktisk
Presisjonstrimmer og hardt etui medfølger

SmartClean rengjøringsstasjon

50 minutters trådløs barbering

En times ladetid, 5 minutters hurtiglading
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Høydepunkter
SkinGlide-ringer som gir en myk, friksjonsfri
barbering

De beskyttende SkinGlide-ringene rundt

skjæreelementet reduserer friksjonen mot

huden og gir maksimal hudkomfort. Ringene

har et patentert belegg bestående av flere

tusen pulveraktige kuler. Det gjør at

barbermaskinen glir lett over huden og

reduserer risikoen for hudirritasjon.

GentlePrecision-blad gir en tett barbering
uten å irritere huden

GentlePrecision-barberbladene gir en tett

barbering, også på sensitiv hud. Bladene er

utformet for å barbere håret med presisjon, noe

som reduserer unødig rykk og gjentatte drag,

også på tredagersstubber.

BeardAdapt Sensor tilpasser barberingen
etter hårets tykkelse

Nå kan du barbere områder med tykkere skjegg

mer effektivt. BeardAdapt-sensoren kontrollerer

tykkelsen på skjeggstråene og tilpasser

barberingen automatisk etter skjegget.

Personlig barberingsprogram som passer
akkurat ditt hudproblem

Har du problem med rødhet, hudirritasjon eller

inngrodde hår ved barbering? Philips

personlige barberingsprogram er utarbeidet av

dermatologer og hjelper deg med akkurat dine

hudproblemer. Koble til GroomTribe-appen, og

få tips og råd om barberingsteknikken. Appen

holder oversikt over fremgangen din etter hver

barbering og justerer rådene for at du skal få

best mulige resultater.

Det fleksible barberhodet følger ansiktets
konturer

Barberhodene tilpasser seg ansiktets og

halsens konturer. Det innebærer at du ikke

trenger å utøve like mye trykk for å barbere

nøye, noe som er mer skånsomt for huden.

Velg den innstillingen som passer huden din

Barber med den anbefalte

hastighetsinnstillingen for din hudtype, eller

velg mellom innstillingene normal, sensitiv og

ekstra sensitiv.

Aquatec for våt- og tørrbarbering

Tilpass barberingsrutinen etter behov. Med

Aquatec for våt- og tørrbarbering kan du både

få en raskt og behagelig tørrbarbering eller en

oppfriskende våtbarbering. Du kan også

barbere deg i dusjen med barbergele eller

barberskum.

Presisjonstrimmer og hardt etui medfølger

Fullfør barberingen med presisjonstrimmeren

med SmartClick-feste. Den er perfekt til å

trimme barten eller klippe kinnskjegget. Denne

modellen leveres dessuten med et hardt

oppbevaringsetui.

SmartClean rengjøringsstasjon

Sikre at barbermaskinen holder seg som ny,

med SmartClean-rengjøringsstasjonen. Den

rengjør, smører og lader barbermaskinen med

ett knappetrykk.
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Spesifikasjoner
Barberingsresultat
SkinComfort: SkinGlide-ringer, Personlig

barberingsplan, Barberingsinnstillinger for

sensitiv hud

Barberingssystem: GentlePrecision-knivblader

Følger konturene: ContourDetect i flere

retninger

Programvare
App: GroomTribe

Kompatibilitet med smarttelefoner:

Kompatibel med flere iPhone- og Android™-

enheter. Mer info på philips.com/s7000-

support.

Bluetooth®: Versjon 4.1 med 10 m rekkevidde

Programvareoppdatering: Philips tilbyr

relevante programvareoppdateringer i to år etter

kjøpsdatoen

Enkel i bruk
Skjerm: Indikator for når du kan koble den fra

for bruk, Batteriindikator med ett nivå

Våt og tørr: Våt og tørr bruk

Rengjøring: Alt kan vaskes

Drift: Bare ledningsfri bruk

Drift
Batteritype: Litium-ion

Driftstid: 50 min / 17 barberinger

Lading: Fulladet på 1 time, Hurtiglading i 5

minutter for én barbering

Automatisk spenning: 100–240 V

Maks. strømforbruk: 5,4 W

Stand-by-strøm: 0,15 W

Service
2 års garanti

Erstatningshode SH70: Erstatt det hvert andre

år

Erstatningspatron JC302: Bytt børstehode

hver tredje måned

Tilbehør
Veske: Reiseetui

Vedlikehold: Rengjøringsbørste

SmartClick: Presisjonstrimmer

SmartClean: Rengjør, Lader, Smøremidler,

Rengjøringspatron (inkludert)

 

© 2022 Koninklijke Philips N.V.

Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten

varsel. Varemerker tilhører

Koninklijke Philips N.V. eller deres

respektive eiere.

Utgivelsesdato

2022‑04‑17
Versjon: 6.1.1

EAN: 08 71010 38938 75

www.philips.com

http://www.philips.com/

