
 

Drėgno ir sauso skutimo
elektrinė barzdaskutė

Shaver series 7000

 
„SkinGlide“ žiedai

„GentlePrecision“ peiliukai

„BeardAdapt“ jutiklis

Asmeninis skutimosi planas

 

S7930/16 Švarus skutimasis, net turint jautrią odą
Geriausias gaminys jautriai odai

„Philips Shaver Series 7000“ sukurtas jautriai odai švariai skusti. Kartu su

dermatologais pateikiame asmenines rekomendacijas, kurios padeda vyrams

susidoroti su konkrečiomis jų odos problemomis. Nes kiekviena oda skirtinga.

Pagamintas, kad nedirgintų odos
„SkinGlide“ žiedai su mikrosferomis, kad slydimas būtų glotnesnis

Daugiakryptės lanksčios galvutės, kad oda būtų mažiau dirginama

Su „AquaTec“ patogiai skusitės sausai arba gaivinančiai drėgnai

Patogus
Formuokite ūsus ir žandenas

50 min. skutimosi be laido

Visiškai įkrautas per vieną valandą

5 min. įkrovimo pakanka vienam skutimuisi

Švaru ir glotnu
Švariai skutantis veido skustuvas jautriai odai skusti

Pritaikytas asmeniškai
Įveiks ir tankias barzdas

Skutimosi nustatymai skirti jautriai odai

Individualūs skutimosi patarimai – nes kiekviena oda yra unikali
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Ypatybės
„SkinGlide“ žiedai

Su „Philips“ pažangia mikrorutuliukų

technologija slydimas bus sklandus.

Pasisėmus įkvėpimo iš aerodinaminių slydimo

principų, skustuvo žiedai buvo padengti

tūkstančiais mažų, stiklinių sferų, kad odos

komfortas būtų didžiausias.

„GentlePrecision“ peiliukai

Jautriai odai skusti skirtas elektrinis skustuvas

turi „GentlePrecision“ peiliukus, kad mažiau

trauktų ir reikėtų mažiau kartų braukti per odą.

Net skutant 3 dienų barzdelę.

„BeardAdapt“ jutiklis

Šis elektrinis skustuvas turi „BeardAdapt“

jutiklį, kuris nuskaito barzdos tankį. Tuomet jis

automatiškai sureguliuoja veikimo galią.

Paprasta.

Asmeninis skutimosi planas
Turėdami individualų planą, sudarytą

bendradarbiaujant su dermatologais,

išspręskite odos problemas, pvz., paraudimą,

po skutimosi atsiradusius spuogelius ar

įaugusius plaukelius, per prijungtą

„GroomTribe“ programėlę. Po kiekvieno

skutimosi stebėkite pažangą ir kurkite sau

tinkamą skutimosi programą bei techniką.

Daugiakryptė „ContourDetect“

Skutimosi galvutės lengvai lenkiasi visomis

kryptimis, kad švelniai nuskustų palei veido ir

kaklo kontūrus. Jaučiamas mažesnis odos

dirginimas ir norint gerai nusiskusti nereikia

stipriai spausti.

Jautraus skutimo nustatymai
Nustačius normaliai, jautriai ir ypač jautriai

odai skirtus greičio nustatymus, nejausite odos

diskomforto. Taip pat galite naudoti

„GroomTribe“ programėlę asmeninėms

rekomendacijoms gauti.

„AquaTec“ drėgnojo ir sausojo skutimosi
technologija

Pritaikykite savo skutimosi įpročius savo

poreikiams. Su „Aquatec Wet & Dry“ galite

maloniai skustis sausai arba mėgautis

gaivinančiu drėgnuoju skutimu. Skuskitės

naudodami gelį ar putas net duše.

„SmartClick“ koreguojamasis peiliukas

Tiksliai nuskuskite ir padailinkite ūsus ir

žandenas su „SmartClick“ koreguojamuoju

kirptuvu – lengvai pabaikite formuoti savo

įvaizdį.

50 min. skutimosi be laido

Džiaukitės iki 50 min. belaidžiu skutimusi

vieną kartą iki galo įkrovę.

1 val. įkrovimo laikas

Visiškai įkraukite „Philips“ skustuvą vos per 1

val., nes jame yra galingas ir efektyviai

energiją naudojantis ličio jonų akumuliatorius.

5 min. greitasis įkrovimas
Skubate? Įjunkite veido skustuvą į elektros

tinklą 5 min. ir jame bus pakankamai galios 1

skutimuisi.
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Specifikacijos
Lengva naudoti
„Wet & Dry“: Drėgnas ir sausas naudojimas

Ekranas: Atjungimo naudoti indikatorius, 1

lygio baterijos indikatorius

Valymas: Visiškai plaunamas

Naudojimas: Naudoti tik be laido

Priedai
Priežiūra: Valymo šepetėlis

„SmartClick“: Koreguojantis peiliukas

Krepšelis: Kelioninis krepšelis

Maitinimas
Baterijos tipas: Ličio jonų

Veikimo laikas: 50 min. / 17 skutimų

Automatinis įtampos reguliavimas: 100–240

V

Įkrovimas: Visiškai įkraunama per 1 valandą,

Greitas 5 min. įkrovimas 1 skutimui

Budėjimo galia: 0,15 W

Maksimalus energijos naudojimas: 5.4 W

Skutimo efektyvumas
„SkinComfort“: „SkinGlide“ žiedai, Asmeninis

skutimosi planas, Jautraus skutimo nustatymai

Skutimo sistema: „GentlePrecision“ peiliukai

Kontūrus atkartojančios: Daugiakryptė

„ContourDetect“

Techninė priežiūra
2 metų garantija

Keičiama galvutė SH70: Keiskite kas 2 metus

Programinė įranga
Programinės įrangos naujinimas: 2 metus po

įsigijimo „Philips“ siūlo atitinkamus

programinės įrangos naujinius

Pr.: „GroomTribe“

Išmaniojo telefono suderinamumas:

Suderinama su daugeliu „iPhone“ ir

„Android™“ prietaisų. Daugiau informacijos

rasite philips.com/s7000-support.

„Bluetooth®“: 4.1 versija ir 10 m atstumas
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