Barbermaskine til
sart hud
Shaver series 7000
GentlePrecision-blade, barberer
tæt
SkinGlide-ringe for skånsom
barbering
Våd- og tørbarbering
Personligt barberingsprogram i
appen

Vores bedste barbermaskine til sart hud
Med GentlePrecision-barberblade, som giver en tæt barbering
S7960/17

Philips 7000-serien er vores bedste barbermaskiner til sart hud. Serien er nu
blevet endnu bedre med en personligt tilpasset app, der giver vejledning og tips.
Appen er udviklet i samarbejde med dermatologer og hjælper dig med at løse de
hudproblemer, der kan opstå ved barbering. SkinGlide-ringene skaber en glat,
friktionsfri overﬂade, som minimerer hudirritation, mens GentlePrecision-bladene
giver en tæt barbering. Denne model har indbygget SmartClick-skægtrimmer med
fem længdeindstillinger og leveres med et hårdt opbevaringsetui.
Designet til at sikre hudkomfort
SkinGlide-ringe med mikropartikler for en glat, friktionsfri barbering
De ﬂeksible hoveder bevæger sig i ﬂere retninger og følger ansigtets konturer
Aquatec til våd- og tørbarbering
Tæt og skånsom
GentlePrecision-bladene barberer tæt og skånsomt
Personlig
BeardAdapt Sensor tilpasser barberingen til skægstråets tykkelse
Personligt barberingsprogram, som løser netop dine hudproblemer
Vælg indstilling efter din hudtype
Praktisk
Skægtrimmer med 5 længdeindstillinger og hårdt etui medfølger
50 minutters trådløs barbering
Én times opladning
5 minutters hurtigopladning

Barbermaskine til sart hud
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Vigtigste nyheder
SkinGlide-ringe for en glat, friktionsfri
barbering

Personligt barberingsprogram, som løser
netop dine hudproblemer

De beskyttende SkinGlide-ringe rundt om
skæreelementerne minimerer friktionen mod
huden og giver maksimal hudkomfort. Ringene
har en patenteret belægning, der består af
tusindvis af pulveragtige kugler, som får
barbermaskinen til at glide let hen over huden,
og som mindsker risikoen for hudirritation.

Har du problemer med rødme, hudirritation
eller indadvoksende hårstrå ved barbering?
Philips’ personlige barberingsprogram er
udviklet af dermatologer og hjælper dig med at
løse dine hudproblemer. Opret forbindelse til
GroomTribe-appen, og få tips og gode råd til
din barberingsteknik. Appen følger dine
fremskridt efter hver barbering og tilpasser
rådene for at sikre dig det bedst mulige
resultat.

GentlePrecision-bladene barberer tæt og
skånsomt

Aquatec til våd- og tørbarbering

Tilpas din barberingsrutine til dine behov. Med
Aquatec til våd- og tørbarbering kan du vælge
mellem en hurtig og behagelig tørbarbering
eller en opfriskende vådbarbering. Du kan
barbere dig med barbergel eller barberskum,
selv under bruseren.
Skægtrimmer med 5 længdeindstillinger og
hårdt etui medfølger

De ﬂeksible hoveder følger ansigtets
konturer

GentlePrecision-barberbladene giver en tæt
barbering, selv på sart hud. Bladene er
designet til at barbere hårene med præcision,
hvilket minimerer unødige ryk og gentagne
strøg, også på tredjedagsstubbe.
BeardAdapt Sensor tilpasser barberingen til
skægstråets tykkelse

Barberhovederne tilpasser sig til ansigtets og
halsens konturer. Det betyder, at du ikke
behøver at trykke lige så hårdt for at få en
præcis barbering, hvilket er mindre belastende
for huden.

Du kan variere din stil ved hjælp af
skægtrimmeren med SmartClick-montering.
Vælg mellem fem længdeindstillinger, der
giver perfekte skægstubbe, eller brug
trimmeren til at forhåndstrimme dit skæg, før
du barberer dig. De afrundede kanter forhindrer
hudirritation. Denne model leveres med et
hårdt opbevaringsetui.

Vælg indstilling efter din hudtype

Nu kan du barbere områder med tykkere
skægstrå endnu mere eﬀektivt. BeardAdaptsensoren registrerer skægstråenes tykkelse og
tilpasser automatisk barberingen til dit skæg.

Barber med den hastighedsindstilling, som
anbefales til din hudtype, eller vælg mellem
indstillingerne normal, sart og ekstra sart.

Philips' grønne logo
Philips' grønne produkter reducerer
omkostninger, energiforbrug og CO2udledning. Hvordan? De tilbyder en markant
miljømæssig forbedring på et eller ﬂere af
Philips' grønne fokusområder energieﬀektivitet, emballage, farlige stoﬀer,
vægt, genbrug og bortskaﬀelse samt garanteret
lang levetid.
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Speciﬁkationer
Barberingsresultat
SkinComfort: SkinGlide-ringe, Personlig
barberingsplan, Indstillinger til sensitiv
barbering, AquaTec Wet & Dry
Barberingssystem: GentlePrecision-skær
Konturfølgende: ContourDetect-teknologi
Software
App: GroomTribe
Smartphone-kompatibilitet: Kompatibel med
et bredt udvalg af iPhone- og Android™enheder. Du kan ﬁnde ﬂere oplysninger på
philips.com/s7000-support.
Bluetooth®: Version 4.1 med rækkevidde på 10
m

Softwareopdatering: Philips tilbyder relevante
softwareopdateringer i en periode på 2 år efter
købsdatoen

Automatisk spændingstilpasning: 100-240 V
Maks. strømforbrug: 5,4 W
Standby-forbrug: 0,15 W

Brugervenlig
Display: Indikator til brug uden strømforsyning,
1 niveau batteriindikator
Wet & Dry: Våd og tør brug
Rengøring: Vaskbar
Betjening: Kun til brug uden ledning

Service
2 års garanti
Udskiftning af hoved SH70: Udskiftes hvert
andet år

Strøm
Batteritype: Litiumion
Driftstid: 50 minutter
Opladning: Fuld opladning på 1 time, Hurtig
opladning på 5 min. til 1 barbering
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Tilbehør
SmartClick: Skægstyler, Rensebørste
pop-up-trimmeren medfølger
Vedligeholdelse: Rensebørste
Etui: Rejseetui
Tilbehør, der kan klikkes på: Skægstyler

