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Pehme puudutus, sile nahk
Philipsi Shaver Series 7000 pardel raseerib pehmelt ja ühtlaselt. Süsteem GyroFlex 2D kohandub hõlpsalt näo

kumerustega ja raseerib DualPrecisioni otsakutega ka lühimad karvad.

Mugav nahalähedane raseerimine

Lõikamisavad ja - augud eemaldavad ka kõige lühemad karvad.

Kahes suunas liikuvad painduvad raseerimispead kohanduvad hõlpsasti

Suurepärased Lift & Cut terad tõstavad karvad üles, et neid saaks veelgi nahalähedasemalt raseerida

Nahasõbralik

Aquatec tihend mugavaks kuiv- ja märgraseerimiseks

Tänu siledale, hõõrdumistunnet vähendavale SkinGlide'ile on ärritus võimalikult väike

Lihtne kasutada

Lihtsalt puhtaks loputatav

Piirab täiuslikult nii vuntsid kui ka põskhabeme

2 tasemega akunäidik reisilukuga

45 raseerimist, üks tund laadimiseks

Laadimisalus hoiab teie pardli täielikult laetu ja kasutusvalmina

Kaheaastane garantii, kõikjal maailmas sobiv pinge ja vahetatavad lõiketerad
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Esiletõstetud tooted

Dual Precisioni lõiketerad

DualPrecisioni lõiketerad raseerivad mugavalt

nii pikad kui ka lühikesed karvad. 1. Avad on

pikkade karvade jaoks. 2. Augud lühikeste

karvade jaoks.

Suurepärased Lift & Cut terad

Philipsi pardli sisseehitatud kaksikterade

süsteem tõstab nahalähedasemaks

raseerimiseks karvu.

GyroFlex 2D

Pardli GyroFlex 2D piirjooni järgiv süsteem

kohandub hõlpsalt teie näo kumerustega,

vähendades survet ja ärritust nahalähedaseks

raseerimiseks.

tehnoloogiaga Aquatec wet & dry

Pardli Aquateci tihend võimaldab teil valida

mugava kuiv- või värskendava märgraseerimise

vahel. Raseerimisgeeli või -vahu kasutamine

lisab nahale meeldivat tunnet.

Täielikult pestav pardel

Lihtsalt avage raseerimispead ja loputage neid

põhjalikult kraani all.

SkinGlide

Pardli hõõrdumistunnet vähendav SkinGlide'i

raseerimispind libiseb sujuvalt mööda nahka ja

tagab nahalähedase raseerimistulemuse lihtsa

vaevaga.

Juhtmeta kasutamine - 45 minutit

Energiatõhus ja võimas liitium-ioonaku tagab

ühe laadimisega rohkem raseerimiskordi.

Laadige pardlit ühe tunni ja tulemuseks on

kuni 45 minutit raseerimisaega. Laadige pardlit

3 minutit ja pardel on üheks raseerimiseks

valmis.

2 tasemega akunäidik

Kahe tasemega LED ekraan näitab, kui aku on

tühjaks saamas, kui teil on vaja vahetada

raseerimispead või kui reisilukk on aktiveeritud.

Reisilukk aitab vältida seadme kogemata

sisselülitamist. Hoidke ükskõik, millist nuppu

all 3 sekundi vältel - nii aktiveerite reisiluku.

Punane lukusümbol näitab, et reisilukk on

aktiveeritud.

Kinniklõpsatav piirel

Täiustage oma välimust nahasõbraliku

SmartClick täppispiirliga. Ideaalne, et

kujundada vuntse ja piirata põskhabet.

Laadimisalus

Kokkupakitav laadimisalus mahub ka kõige

väiksematesse kohtadesse - et saaksite seda

laadida just siis, kui vaja, ning võtta selle oma

reisidele kaasa.

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad

vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2

heitkoguseid. Kuidas? Nende

keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt

ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku

tooterühma keskses valdkonnas –

energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal,

ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning

usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.
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Spetsifikatsioon

Raseerimisjõudlus

Näo kontuure järgiv: GyroFlex 2D piirjooni

järgiv

Raseerimissüsteem: DualPrecisioni süsteem,

Tehnoloogia Super Lift & Cut

Naha mugavus: SkinGlide

Kujundamine: Täppispiirel

Kergesti kasutatav

Laadimine: 1 tund, Laetav, Kolmeminutiline

kiirlaadimine üheks raseerimiskorraks

Raseerimisaeg: Kuni 45 minutit

Ekraan: 2 tasemega akunäidik, Aku täitumise

märgutuli, Madala akutaseme näidik,

Laadimise märgutuli, Kiirlaadimise märgutuli

Puhastamine: Pestav

Disain

Viimistlus: Harjatud kroomist dekoratiivvõru

Tarvikud

Hooldus: Puhastusharjake, Kaitsev kate

Reisikott

Võimsus

Aku tüüp: Liitium-ioon

Automaatpinge: 100–240 V

Hooldus

2-aastane garantii

Asenduspea: Asendage iga 2 aasta tagant
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