
Skjærehoder

Shaver series 7000

 
GentlePrecisionPRO-knivblader

Til S7000 (S7xxx)

Til Star Wars-barbermaskinen
SW77xx

 

SH70/60 Gjør barbermaskinen like god som ny
Bytt hoder annet hvert år for å få det beste resultatet

Skjærehodene kutter 9 millioner hår i ansiktet ditt i løpet av to år. Skift

skjærehodene og få full ytelse igjen. Kompatibel med SHAVER Series 7000.

Kompatibilitet

Skjærehoder for SHAVER Series 7000

En tett og jevn barbering

Knivbladene beskytter huden og kutter tredagersskjegg jevnt også

Lett å bruke

Tilbakestill barbermaskinen når du har byttet skjærehodene

Enkelt å bytte skjærehodene

Bytt skjærehoder på bare to trinn

Gjør barbermaskinen like god som ny



Skjærehoder SH70/60

Høydepunkter Spesifikasjoner

Kompatibel med 7000-serien

Skjærehodene SH70 er kompatible med

barbermaskinseriene 7000 (S7xxx) og Star

Wars-barbermaskinen SW7700.

GentlePrecision PRO-knivblader

Vårt oppdaterte kuttesystem har teknologi som

beskytter huden, designet for bare å klippe hår

og ikke huden. V-formede knivblader holder

huden unna knivbladene for en tett og jevn

barbering – selv på tredagersskjegg.

Byttepåminnelse

De nyeste Philips-barbermaskinene har en

innebygd byttepåminnelse i form av et

skjæreenhetssymbol. Dette symbolet lyser og

minner deg på å bytte skjærehodene.

Enkelt å skifte ut

1. Åpne barbermaskinen ved å trykke på

utløserknappen; 2. Ta av festet ved å vri låsen

mot klokken; 3. Ta ut de gamle skjærehodene

og sett forsiktig inn nye, kontroller at

skjærehodene står helt riktig; 4. Skift festet og

fest det ved å vri låsen med klokken; 5. Når du

lukker skjærehodet riktig, hører du at det klikker

på plass.

Slik tilbakestiller du barbermaskinen

Når du har byttet skjærehodene, kan du

tilbakestille byttepåminnelsen ved å holde

av/på-knappen inne i over syv sekunder. Hvis

du ikke gjør dette, vil byttepåminnelsen slå seg

av automatisk etter ni barberinger på rad.

Gjør barbermaskinen like god som ny

Skift skjærehodene annethvert år og få 100 %

ytelse igjen.

Skjærehoder

Passer til produkttype: SHAVER Series 7000

(S7xxx)

Skjærehoder per pakke: 3

Rengjøring

Bruk: Bruk rensespray HQ110

 

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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