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S7783/59 Hladké oholenie, revolučná ochrana pokožky

s technológiou SkinIQ

Holiaci strojček Philips série 7000 hladko kĺže po vašej pokožke, pričom oholí

každý chĺpok tesne nad ňou – dokonca aj v prípade trojdňového strniska. Je

vybavený pokročilou technológiou SkinIQ, sníma, prispôsobuje sa a usmerňuje

svoj pohyb pre lepšiu ochranu pokožky.

Hladké oholenie

Sleduje obrysy vašej tváre

Lepší výkon holenia v každom ťahu

Vedie chlpy do správnej polohy na holenie

Technológia SkinIQ

Usmerní vás pre zlepšenie techniky holenia

Zdokonaľte svoju techniku pomocou aplikácie Philips GroomTribe

Dostatočne výkonný holiaci strojček na skrotenie brady

Holiaci strojček, ktorý znižuje trenie, čím minimalizuje podráždenie.

Pre praktické holenie

Výkonná kapsula na čistenie slúži na údržbu a zachovanie hygieny

Vyberte si praktické oholenie nasucho alebo osviežujúce oholenie namokro

Zarovnajte si fúzy a bokombrady

60 minút holenia po 1 hodine nabíjania

Úplne nabitý za jednu hodinu
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Hlavné prvky

Ochranná vrstva SkinGlide

Medzi holiacimi hlavami a pokožkou sa

nachádza ochranná vrstva. Je vyrobená až z

2 000 mikro-tech guľôčok na milimeter

štvorcový a znižuje trenie pokožky o 25 %, čím

sa minimalizuje podráždenie.

Čepele SteelPrecision

45 výkonných a zároveň jemných

samoostriacich sa čepelí SteelPrecision na

tomto holiacom strojčeku Philips vykoná až

90 000 pohybov za minútu, na jeden ťah

oholí viac chlpov** pre čistú a pohodlnú

úpravu.

Snímač pohybu Motion Control

Technológia snímania pohybu elektrického

holiaceho strojčeka sleduje, ako sa holíte a

navedie vás na účinnejšiu techniku. Už po

troch holeniach si väčšina mužov osvojila

lepšiu techniku holenia s menším množstvom

ťahov***.

Prispôsobenie na mieru cez aplikáciu

Spárujte svoj elektrický holiaci strojček

Philips s aplikáciou GroomTribe a pripravte sa

na zdokonalenie svojej techniky. Sledujte svoj

pokrok a prispôsobte svoj postup tak, aby ste

dosiahli hladké a šetrné oholenie.

Snímač Power Adapt

Elektrický holiaci strojček má inteligentný

snímač tvárového ochlpenia, ktorý načítava

hustotu ochlpenia 125-krát za sekundu.

Technológia sa automaticky adaptuje

strihaciemu výkonu, čo umožňuje šetrné

holenie bez námahy.

Flexibilné hlavy 360-D

Elektrický holiaci strojček Philips má úplne

flexibilné hlavy a je navrhnutý tak, aby

sledoval obrysy tváre pre dôkladné

a pohodlné oholenie.

Precízne hlavy Hair-Guide

Tento nový holiaci strojček na precízne

holenie je vylepšený o vodiace drážky pre

optimálne holenie a pohodlie pokožky.

Bezdrôtová kapsula na rýchle čistenie

Táto výkonná kapsula na čistenie je 10x

účinnejšia než čistenie vodou****. Holiaci

strojček dokonale vyčistí a namaže už v

priebehu 1 minúty. Pomáha tak zachovávať

výkonnosť strojčeka a zvyšuje hygienu.

Mokré aj suché holenie

Holiaci strojček na mokré aj suché holenie,

ktorý sa prispôsobí vašim požiadavkám.

Vyberte si praktické oholenie nasucho alebo

použite obľúbenú penu alebo gél pre

osviežujúce oholenie namokro.
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Technické údaje

Dizajn

Telo: Gumené držadlo

Farba: Atramentová čierna

Holiace hlavy: Hranaté

Jednoduché použitie

Čistenie: Otvorenie jediným dotykom, Plne

umývateľný

Holenie za mokra aj za sucha: Na suché aj

mokré použitie

Displej: Indikátor ovládania pohybu, LED

displej, Indikátor úrovne nabitia batérie,

Cestový zámok

Výkon pri holení

Sledovanie kontúr: Flexibilné hlavy 360-D

Holiaci systém: Čepele SteelPrecision

SkinComfort: SkinGlide

Tvarovanie: Integrovaný výklopný zastrihávač

Technológia SkinIQ: Ochranná vrstva

SkinGlide, Snímač pohybu Motion Control,

Snímač Power Adapt

Príkon

Nabíjanie: Úplné nabitie za 1 hodinu, Rýchle

5-minútové nabíjanie

Prevádzková doba: 60 minút

Typ batérie: Li-ion

Automatická voľba napätia: 100 – 240 V

Typ batérie: Lítium-iónová

Spotreba v pohotovostnom režime: 0,04 W

Max. spotreba energie: 9 W

Príslušenstvo

Stojan na nabíjanie

Nadstavce: Nástroj na tvarovanie brady

Kapsula na rýchle čistenie: Áno, Balenie

obsahuje 1 kazetu

Integrovaný výklopný zastrihávač

Cestovanie a skladovanie: Cestovné puzdro

Servis

2-ročná záruka

Náhradná hlavica SH71: Vymieňajte každé

2 roky za model SH71

Softvér

Ap.: GroomTribe, Pripája sa cez Bluetooth®

Aktualizácia softvéru: Spoločnosť Philips

ponúka príslušné aktualizácie softvéru po

dobu 2 rokov od dátumu zakúpenia.

Kompatibilita smartfónu: Zariadenia iPhone a

Android™

* v porovnaní s materiálom bez povrchovej úpravy

* * Testované v porovnaní so sériou Philips 3000.

* * * založené na sérii Philips S7000 a používateľoch

aplikácie GroomTribe v roku 2019.

* * * * porovnanie nečistôt vzniknutých holením po

použití čistiacej tekutiny v kazete v porovnaní s vodou
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