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Hladký pohyb, šetrné holení
Jednička společnosti Philips pro citlivou pokožku*

Zpříjemněte si holení. Strojek Philips Shaver Series 7000 je navržen speciálně pro

komfort citlivé pokožky. Je vybaven pohodlnými kroužky s jedinečným povrchem

z mikroperliček, díky kterému strojek hladce klouže po tváři.

Navrženo pro maximální pohodlí pokožky
Povrch z mikrokuliček zabraňující tření pro hladký pohyb

Hlavy se lehce pohybují v 5 směrech pro větší pohodlí

Systém AquaTec zajistí pohodlné suché nebo osvěžující mokré oholení

Hladké oholení
Břity jemně nadzdvihují chloupky pro ještě hladší oholení

Nadzdvihuje chloupky pro pohodlné hladké oholení

Snadné použití
Intuitivní displej usnadňuje použití funkcí.

50 minut bezdrátového holení po hodině nabíjení

Prodloužená 3letá záruka

Holicí strojek lze opláchnout pod tekoucí vodou

Využijte svůj holicí strojek naplno
Zastřihovací nástavec pro dokonalé vytvarování kníru a kotlet
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Přednosti

Kroužky Comfort

Naše kroužky Comfort jsou opatřené

jedinečnou povrchovou úpravou – jsou

složeny z tisíců kuliček připomínajících pudr –

které tvoří měkký povrch s nízkým odporem při

tření. Proto se holicí strojek hladce pohybuje

po tváři, omezuje podráždění pokožky

a zanechává ji hladkou.

Hlavy DynamicFlex s otáčením v pěti
směrech

Hlavy DynamicFlex se lehce pohybují v 5

směrech a sledují každou křivku obličeje

a krku, takže holení je pohodlnější.

Systém břitů GentlePrecision

Náš speciálně navržený systém břitů chrání

vaši pokožku a zároveň extrémně hladce holí

dlouhé, krátké i na plocho položené vousy.

Otvory jsou navržené tak, aby každý vous

nastavily do polohy ideální pro uříznutí, takže

lze vousy pečlivě oholit bez poškození

pokožky.

Funkce Super Lift & Cut

Hladší holení dvojitým břitem Super Lift & Cut.

První břit zvedá každý vous, zatímco druhý jej

pohodlně uřízne pod úrovní pokožky a zajistí

tak naprosto hladké oholení.

Jednoúrovňový ukazatel nabití baterie

Na displeji se zobrazuje jednoúrovňový

indikátor nabití baterie, indikátor čištění,

indikátor slabého nabití baterie, indikátor

nutnosti vyměnit holicí hlavu a indikátor

cestovního zámku.

Systém Aquatec pro mokré a suché holení

Vyberte si způsob holení. S těsněním AquaTec

Wet & Dry si můžete vybrat rychlé ale přesto

pohodlné suché holení. Nebo se můžete holit

za mokra – s použitím gelu nebo pěny – i ve

sprše.

Přesný zastřihovač SmartClick

Dokončete úpravu vzhledu, stačí nacvaknout

náš přesný zastřihovač šetrný k pokožce. Je

ideální k úpravě kníru a zastřihování kotlet.

50 minut bezdrátového holení

S úsporným výkonným systémem baterií Li-

ion máte na výběr ze dvou možností: po

hodinovém nabíjení vydrží baterie až 50 minut

holení. Po rychlém nabíjení budete mít dost

energie na jedno oholení. Všechny modely

holicích strojků Series 7000 jsou navrženy tak,

aby fungovaly pouze bezdrátově, abychom

zajistili bezpečné používání ve vlhkém

prostředí.

Neuvěřitelně odolný

Zaregistrujte svůj výrobek do 3 měsíců od

nákupu na http://www.philips.cz/myphilips a

získejte 1 rok záruky navíc. Naše holicí strojky

Series 7000 jsou výkonné a odolné.
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Specifikace

Holicí výkon
Pohodlí pokožky: Kroužky Comfort, Systém

Aquatec pro mokré a suché holení

Holicí systém: Systém břitů GentlePresicion,

Funkce Super Lift & Cut

Kopírování obrysů: Hlavy DynamicFlex s

otáčením v pěti směrech

Příslušenství
SmartClick: Přesný zastřihovač

Pouzdro: Cestovní pouzdro

Snadné použití
Displej: Jednoúrovňový ukazatel nabití

baterie, Indikátor vybití baterie, Indikátor

čištění, Indikátor pro výměnu holicích hlav,

Indikátor cestovního zámku

Čištění: Plně omyvatelný

Design
Tělo: Ergonomická rukojeť a snadná

manipulace

Barva rámečku: White

Barva přední strany: Tesla mořská modrá

Spotřeba
Automatická volba napětí: 100-240 V

Typ baterie: Li-Ion

Nabíjení: Úplné nabití za 1 hodinu, Rychlé

nabití za 5 minut na jedno oholení

Maximální spotřeba elektrické energie: 5,4 W

Doba chodu: 50 min / 17 oholení

Pohotovostní napájení: 0,15 W

Servis
Prodloužená 3letá záruka: Ano

Výměnná hlava: Každé 2 roky vyměňte za typ

SH70

* Jednička společnosti Philips pro citlivou pokožku – ve

srovnání s ostatními holicími strojky Philips

* Snižuje tření u 90 % testovaných mužů – ve srovnání

s předchůdcem Philips, testováno v Nizozemsku v roce

2014
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