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Jet Clean rendszer
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Puha érintés, sima bőr
A Philips Shaver series 7000 borotva a simára borotvált arc puha érintését adja. A GyroFlex 2D rendszer

könnyedén illeszkedik az arc körvonalához, és DualPrecision pengék a legrövidebb borostát is levágják.

Egyszerűen használható
50 perc borotválkozási idő, 1 óra töltés

Rápattintható szakállformázó 5 különböző hosszbeállítással

2 év garancia, univerzális feszültségválasztás és cserélhető pengék

A töltőállvánnyal folyamatosan feltöltött állapotban és használatra készen tarthatja a borotváját.

A Jet Clean rendszer tisztítja, olajozza és feltölti a borotvát

Csapvízzel tisztítható

5 töltöttségi szintet megjelenítő kijelző utazózárral

Bőrbarát
Aquatec - egyszerre száraz és nedves borotválkozás

Sima, súrlódás nélküli SkinGlide technológia a bőrirritáció minimalizálására

Kényelmes, hatékony borotválkozás
Vágónyílásai és rései segítségével a legrövidebb szőrszálak is eltávolíthatók

A két irányba mozgó rugalmas körkések könnyedén követik az arc körvonalát.

A Super Lift and Cut pengék felemelik a szőrszálakat az alapos borotválkozásért
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Fénypontok
Dual Precision pengék

A DualPrecision pengék segítségével a hosszú

szőrszálakat és a rövid borostát is

eltávolíthatja.1. Rések a hosszú szőrszálakhoz.

2. Nyílások a borostákhoz

Super Lift and Cut technológia

A Philips elektromos borotvába épített kettős

vágóél kényelmesen megemeli a szőrszálat és

a bőrfelszínhez legközelebb vágja el azt.

GyroFlex 2D

A borotva GyroFlex 2D kontúrkövető rendszere

könnyedén illeszkedik az arc vonalához,

minimalizálva a nyomást és az irritációt, az

alapos borotválkozás érdekében.

Aquatec – nedves és száraz borotválkozás

Az elektromos borotva Aquatec technológiája

lehetőséget nyújt Önnek, hogy választhasson

a nedves vagy száraz borotválkozási mód

közül. Kényelmes száraz borotválkozás vagy

frissítő nedves borotválkozás borotvazselével

vagy -habbal? Bőre védelme mindig a

legfontosabb.

Teljesen lemosható borotva

Egyszerűen pattintsa le a fejet, és alaposan

öblítse el a csap alatt.

SkinGlide

Az elektromos borotva súrlódás nélküli

SkinGlide technológiájával a borotva simán

halad a bőrön, még alaposabb eredményt

nyújtva.

Vezeték nélküli használat - 50 perc

Az energiahatékony, nagy teljesítményű

lítium-ion akkumulátor egy feltöltéssel

hosszabb borotválkozást tesz lehetővé. Egy óra

töltés akár 50 perc borotválkozási időt nyújt. 3

perc feltöltés pedig elég töltöttséget biztosít

egy borotválkozáshoz.

5 szintes akkumulátor-jelző
A többszintes LED-kijelző mutatja, ha az

akkumulátor töltöttsége alacsony, valamint ha

új fejre van szükség, illetve ha az utazózár be

van kapcsolva. Az utazózár megakadályozza,

hogy a termék véletlenül bekapcsolódjon. Az

utazózár bekapcsolásához tartsa nyomva 3

másodpercig akármelyik gombot, így a

készülék nem fog véletlenül bekapcsolni. A

piros lakat szimbólum jelzi, hogy az utazózár

be van kapcsolva.

Jet Clean rendszer

A Jet Clean rendszer tökéletes állapotban tartja

borotváját a kiváló borotválási teljesítményért.

A rendszer alaposan megtisztítja és olajozza a

pengéket és borotvafejeket. Ezenkívül teljesen

feltölti a borotvát mindössze 1 óra alatt. 1 flakon

Jet Clean oldat is a csomag része, amely akár

egy hónapig is elegendő a tisztításhoz. A Jet

Clean oldat egy víz alapú tisztítófolyadék, ami

alaposan tisztítja és olajozza a borotvafejeket -

így minden borotválkozás olyan, mintha a

legelső lenne.
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Műszaki adatok
Egyszerű használat
Töltés: 1 óra, Újratölthető, 3 perces gyorstöltés 1

borotválkozáshoz

Kijelző: 5 szintes akkumulátor-jelző,

Akkumulátor feltöltöttségét jelző fény,

Akkumulátor lemerülését jelző fény, Töltést

jelző fény, Gyorstöltés-jelző

Tisztítás: Lemosható

Borotválkozási idő: Akár 50 perc

Jet Clean: Jet Clean egységgel

Tartozékok
Védőtok: Puha védőtok

Karbantartás: Tisztítókefe, Védőkupak

Tápellátás
Automatikus feszültségválasztás: 100–240 V

Akkumulátor típusa: Lítium-ion

Kialakítás
Kidolgozás: Csiszolt króm dekorációs gyűrű

Borotválási teljesítmény
Borotválkozási rendszer: DualPrecision

rendszer, Super Lift & Cut technológia

SkinComfort: SkinGlide

Kontúrkövetés: GyroFlex 2D kontúrkövetés

Formázás: Bőrbarát rápattintható formázófej

Szerviz
Cserélhető fej: Cserélje 2 évenként egy RQ11

modellel

2 év garancia
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