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Hladké oholení a pokročilá ochrana pokožky
s technologií SkinIQ
Holicí strojek Philips řady 7000 hladce klouže po pokožce a zároveň precizně holí
všechny vousy – dokonce i 3denní strniště. Je vybaven progresivní technologií
SkinIQ, díky které vnímá, přizpůsobí se a vede ke správnému holení, abyste lépe
ochránili svou pokožku.
Hladké oholení
Větší zastřihovací výkon v každém tahu
Kopíruje obrysy vaší tváře
Navedou vousy do optimální pozice k zastřižení
Technologie SkinIQ
Holicí strojek, který snižuje tření a tím minimalizuje podráždění pokožky
Provede vás vylepšenou technikou holení
Zdokonalte svoji techniku holení pomocí aplikace Philips GroomTribe
Holicí strojek, který zkrotí každý vous
Pro pohodlné oholení
Výkonná čistící stanice k dodržování hygieny a údržbě
Vyberte si pohodlné suché nebo osvěžující mokré oholení
Zarovnejte knír a kotlety
5 nastavení délky k víceúčelové péči o vousy
60 minut holení po hodině nabíjení
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Přednosti
Ochranný povrch SkinGlide

Přizpůsobení prostřednictvím aplikace

Přesné hlavy k nasměrování chloupků

Mezi hlavami holicího strojku a vaší pokožkou
se nachází ochranná vrstva. Obsahuje až
2 000 mikrotechnologických kuliček na
milimetr čtvereční a snižuje tření na pokožce
o 25 %*, čímž minimalizuje její podráždění.

Spárujte elektronický holicí strojek Philips
s aplikací GroomTribe a zdokonalte tak svoji
techniku. Sledujte vývoj a přizpůsobte si rutinu
tak, abyste dosáhli hladkého a pohodlného
oholení.

Nový přesný holicí strojek je vylepšený
o kanálky, které vaše vousy navedou k břitům
a zajistí tak vaší pokožce optimální a pohodlné
oholení.

Břity SteelPrecision

Senzor Power Adapt

Díky až 90 000 střihům za minutu oholí silné,
ale jemné břity SteelPrecision holicího strojku
Philips jedním tahem více vousů**, což vám
zajistí čisté a pohodlné holení.

Elektrický holicí strojek má inteligentní senzor
vousů, který zjišťuje hustotu chloupků 125krát
za sekundu. Technologie automaticky
přizpůsobuje střihací výkon, čímž umožňuje
snadné a jemné holení.

10x účinnější než čištění vodou**** – tato
výkonná čisticí stanice během pouhé minuty
důkladně vyčistí a promaže holicí strojek. Její
používání vám pomůže udržet vysoký výkon
holicího strojku a zvýšit hygienu při jeho
používání.

Flexibilní hlavy 360-D

Mokré nebo suché holení

Elektrický holicí strojek Philips je navržený,
aby kopíroval obrysy vašeho obličeje a jeho
zcela ﬂexibilní hlavy se otáčí o 360 stupňů,
což vám zajistí důkladné a pohodlné oholení.

Holicí strojek pro mokré a suché holení, který
se přizpůsobuje vašim preferencím. Oholte se
pohodlně na sucho nebo použijte vaši
oblíbenou pěnu či gel a užijte si osvěžující
mokré oholení.

Bezkabelová stanice pro rychlé čištění

Senzor regulace pohybu

Technologie snímání pohybu elektrického
holicího strojku sleduje, jak se holíte, a navádí
vás k efektivnější technice. Po pouhých třech
holeních dosáhla většina mužů lepší techniky
holení s menším počtem tahů***.
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Speciﬁkace
Holicí výkon
Holicí systém: Břity SteelPrecision
Kopírování obrysů tváře: Flexibilní hlavy 360D
Technologie SkinIQ: Ochranný povrch
SkinGlide, Senzor regulace pohybu, Senzor
Power Adapt
SkinComfort: SkinGlide
Styling: Integrovaný výklopný zastřihovač

Spotřeba
Doba chodu: 60 minut
Nabíjení: Úplné nabití za 1 hodinu,
Rychlonabíjení: 5 minut
Automatická volba napětí: 100-240 V
Pohotovostní napájení: 0,04 W
Maximální spotřeba elektrické energie: 9 W
Typ baterie: Li-Ion
Typ baterie: Lithium-iontový

Snadné použití
Suché a mokré používání: Mokré a suché
použití
Displej: Indikátor regulace pohybu, Displej
LED, Indikátor baterie, Cestovní zámek
Čištění: Otevření jediným dotykem, Plně
omyvatelný

Design
Rukojeť: Pogumované tělo kartáčku
Holicí hlavy: Hranaté
Barva: Inkoustově černá
Software
Aplikace: GroomTribe, Připojení prostřednictvím
rozhraní Bluetooth®
Kompatibilita se smartphonem: Zařízení
iPhone a Android™
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Aktualizace softwaru: Společnost Philips
nabízí příslušné aktualizace softwaru po dobu
2 let od data zakoupení
Servis
2letá záruka
Náhradní hlava SH71: Každé 2 roky vyměňte
za typ SH71
Příslušenství
Integrovaný výklopný zastřihovač
Nástavce: Nástroj na úpravu vousů,
Nasazovací čisticí kartáček
Stanice pro rychlé čištění: Ano, Včetně
1 zásobníku
Údržba: Čisticí kartáč
Cestování a skladování: cestovní pouzdro
Nabíjecí stojánek
SmartClick: Zastřihovač chloupků v nose

* v porovnání s nepovrstveným materiálem
* * Testováno ve srovnání s řadou Philips 3000.
* * * Na základě uživatelů výrobků Philips řady S7000
a aplikace GroomTribe v roce 2019.
* * * * srovnání nečistot po holení po použití čisticí
kapaliny a vody v zásobníku.

