
 

Електрическа самобръсначка

за мокро и сухо бръснене

Shaver series 7000

  Пръстени SkinGlide

Ножчета GentlePrecisionPRO

Прецизен тример SmartClick

 

S7310/12 Гладко плъзгане, чувствително бръснене
Номер 1 за чувствителна кожа от Philips*

Серията 7000 на Philips предпазва срещу ключови признаци на раздразнение на кожата.

Пръстените SkinGlide с антифрикционно покритие позволяват на самобръсначката да се

плъзга безпроблемно по лицето ви. Ножовете й режат гладко и предпазват кожата дори

при 3-дневна набола брада.

Създадена за максимален комфорт на кожата

Пръстени SkinGlide с антифрикционно покритие за гладко плъзгане

Движещите се в 5 посоки бръснещи глави следват контурите с по-малко натиск

Aquatec осигурява комфортно сухо или освежаващо мокро бръснене

Гладко и нежно бръснене

Ножчетата предпазват кожата и бръснат гладко дори и при тридневна набола брада

Лесна употреба

Интуитивен дисплей с индикатор за батерия с 1 нива

50 минути безкабелно бръснене

Самобръсначката може да се изплаква с течаща вода

Предоставя се с 2-годишна гаранция

Получете максимума от самобръсначката си

Прецизен тример SmartClick за мустаци и бакенбарди



Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене S7310/12

Акценти

Пръстени SkinGlide

Насладете се на по-удобно бръснене с

антифрикционните пръстени SkinGlide, покрити с

микросфери. Хиляди малки заоблени сфери от

подобен на стъкло материал намаляват триенето и

повърхностното съпротивление между

самобръсначката и кожата. Те помагат на

самобръсначката да се плъзга гладко и лесно, което

предпазва кожата от раздразнения.

Ножчета GentlePrecision PRO

Нашата подобрена система за бръснене е с

технология за защита, която отрязва косъма, без да

засегне кожата. V-образните лопатки насочват кожата

далеч от остриетата за гладко бръснене – дори и при

тридневна набола брада.

Движещи се в 5 посоки бръснещи глави

DynamicFlex

Нашите бръснещи глави се въртят лесно в 5 посоки,

като следват с лекота контурите на лицето и врата.

Необходим е по-малко натиск за гладко бръснене, а

стресът за кожата е сведен до минимум.

Aquatec за мокро и сухо бръснене

Адаптирайте вашите процедури по бръснене по

вашите нужди. С AquaTec Wet & Dry можете да

изберете бързо и комфортно сухо бръснене или

бръснене на мокро – с гел или пяна – дори под душа.

Прецизен тример SmartClick

Завършете вашия външен вид с прецизния тример.

Идеален за поддържане на мустаците ви и за

подрязване на бакенбарди.

1-степенен индикатор за батерията

Интуитивният дисплей показва подходяща

информация, която ви позволява да използвате

самобръсначката си по възможно най-ефективния

начин: – индикатор за батерия с 1 ниво – индикатор

за почистване – индикатор за изтощена батерия –

индикатор за смяна на глава – индикатор за

заключване при пътуване

50 минути безкабелно бръснене

Енергоспестяващата, мощна литиево-йонна система

на батерията ви дава две удобни възможности:

едночасово зареждане за до 50 минути време за

бръснене или бързо зареждане за едно пълно

бръснене. Всички модели самобръсначки от серия

7000 са проектирани да работят само в безкабелен

режим за гарантиране на безопасността в мокра

среда.

Изцяло миеща се самобръсначка

Просто отворете главата на самобръсначката, за да я

изплакнете старателно с течаща вода.

iF – НАГРАДА ЗА ДИЗАЙН ЗА 2016 г.

Самобръсначки Серия 7000iF – НАГРАДА ЗА

ДИЗАЙН ЗА 2016 г.

Носител на награда Red Dot за 2016 г.

Самобръсначки Серия 7000Носител на награда Red

Dot за 2016 г.
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Спецификации

Работни показатели при бръснене

SkinComfort: Пръстени SkinGlide, Система за защита

на кожата, AquaTec за мокро и сухо бръснене

Система за бръснене: Ножчета GentlePrecisionPRO

Следване на контура: 5 подвижни бръснещи глави

DynamicFlex

Аксесоари

SmartClick: Прецизен тример

Калъф: Калъф за пътуване

Захранване

Време на работа: 50 мин/17 бръснения

Зареждане: 1-часово пълно зареждане, Бързо

зареждане – 5 минути за 1 бръснене

Тип батерия: Литиево-йонна

Автоматичен избор на напрежение: 100 – 240 V

Максимална консумация на енергия:

5,4 W

Мощност в режим на готовност: 0,15 W

Лесна употреба

Дисплей: 1-степенен индикатор за батерията,

Индикатор за изтощена батерия, Индикатор за

почистване, Индикатор за смяна на бръснещите

глави, Индикатор за заключване при пътуване

Мокро и сухо: За употреба на мокро и сухо

Почистване: Може да се мие изцяло

Работен режим: Работа на батерии, Изключете от

контакта преди употреба

Дизайн

Дръжка: Ергономичен захват и управление

Цвят на рамката: Тесла син океан

Цвят на предния панел: Керамично бяло

Сервиз

2 години гаранция

Сменяема глава: Подменяйте на всеки 2 години с

SH70

* №1 за чувствителна кожа от Philips – в сравнение с други

самобръсначки Philips

* Намалява триенето за 90% от мъжете при изпитването – в

сравнение с предходния модел от Philips, тестван в Холандия

през 2014 г.
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