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S7970/26 Gladko britje, tudi na občutljivi koži
Naš najboljši brivnik za občutljivo kožo

Brivnik Philips serije 7000 je zasnovan za gladko britje občutljive kože. S

priloženimi osebnimi navodili, pripravljenimi v sodelovanju z dermatologi, moškim

pomaga pri obvladovanju specifičnih težav s kožo. Vsaka koža je drugačna.

Zasnovano za udobje na koži
Obročki SkinGlide z mikrodelci za bolj gladko drsenje

Večsmerne prilagodljive glave za minimalno obremenitev kože

Aquatec omogoča udobno suho ali osvežilno mokro britje

Priročno
Poskrbite za simetrijo brkov in zalizcev

S sistemom SmartClean je brivnik kot nov

50 minut brezžičnega britja

Povsem napolnjen v eni uri

Natančno in gladko
Brivnik za gladko in nežno britje

Po lastnih željah
Gosta brada nima možnosti

Prilagodljivi nasveti za britje, ker je vsaka koža drugačna

Nastavitve britja za občutljivo kožo
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Značilnosti
Obročki SkinGlide

Občutite gladko drsenje napredne Philipsove

tehnologije mikrodelcev. Brivni obročki, katerih

zasnova je navdahnjena z načeli drsenja v

aerodinamiki, so prevlečeni s tisočerimi

drobnimi steklastimi delci, da koži nudijo kar

največ udobja.

Rezila GentlePrecision

Ta električni brivnik za občutljivo kožo je

opremljen z rezili GentlePrecision, kar

zmanjšuje cukanje, vlečenje in ponovne

prehode. Tudi pri uporabi na tridnevni bradici.

Senzor BeardAdapt

Ta električni brivnik je opremljen s senzorjem

BeardAdapt, ki meri gostoto brade in sproti

samodejno prilagaja moč delovanja.

Enostavno.

Osebni načrt britja
Z osebnim načrtom, ki so ga pomagali razviti

dermatologi, odpravite težave s kožo, kot so

rdečica, razdraženost in vraščene dlačice, prek

povezane aplikacije GroomTribe. Spremljajte

napredek po vsakem britju ter razvijte rutino in

tehniko, ki vam ustreza.

Večsmerne glave ContourDetect

Brivne glave za gladko britje se nežno

prilagajajo linijam vašega obraza in vratu, pri

čemer se zlahka upogibajo, kolikor je potrebno.

Gladko britje dosežete z manj pritiskanja, kar

zmanjšuje draženje.

Nastavitve za nežno britje
Z nastavitvami hitrosti za običajno, občutljivo

in posebej občutljivo kožo se boste vedno brili

nežno. V aplikaciji GroomTribe lahko pridobite

tudi osebna priporočila.

Aquatec za mokro in suho britje

Način britja prilagodite svojim potrebam. Z

načinom Aquatec Wet & Dry se lahko odločite

za udobno suho britje ali osvežujoče mokro

britje. Brijete se lahko z gelom ali peno tudi

pod prho.

Prirezovalnik SmartClick Precision

Izpopolnite in natančno oblikujte brke in

zalizce z natančnim prirezovalnikom SmartClick

ter enostavno poskrbite za svoj videz.

SmartClean

Naj vaš brivnik ostane kot nov z namensko

čistilno enoto. Brivnik očisti, namaže in napolni

samo z dotikom gumba.

50 minut brezžičnega britja

Do 50 minut brezžičnega britja po samo enem

polnjenju.

1 ura polnjenja

Brivnik Philips do konca napolnite v samo 1 uri

z zmogljivo in energijsko učinkovito litij-ionsko

baterijo.
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Specifikacije
Dodatna oprema
Torbica: Potovalna torbica

Vzdrževanje: Ščetka za čiščenje

SmartClick: Natančni prirezovalnik

SmartClean: Čiščenje, Polnjenje, Mazanje,

Čistilni vložek (priložen)

Enostavna uporaba
Mokro in suho: Mokra in suha uporaba

Zaslon: Indikator za izključitev z napajanja

pred uporabo, 1-stopenjski indikator baterije

Čiščenje: Popolnoma pralno

Delovanje: Samo za brezžično uporabo

Učinkovito britje
Sistem britja: Rezila GentlePrecision

Prilagajanje linijam: Večsmerne glave

ContourDetect

SkinComfort: Obročki SkinGlide, Osebni načrt

britja, Nastavitve za nežno britje

Napajanje
Čas delovanja: 50 minut/17 britij

Samodejna napetost: 100–240 V

Polnjenje: Povsem napolnjeno po 1 uri, 5-

minutno hitro polnjenje za eno britje

Tip baterije: Litij-ionska

Moč v stanju pripravljenosti: 0,15 W

Največja poraba moči: 5.4 W

Servis
2-letna garancija

Nadomestna glava SH70: Zamenjajte vsaki

dve leti

Nadomestni vložek JC302: Zamenjajte vsake 3

mesece

Programska oprema
Posodobitev programske opreme: Družba

Philips nudi ustrezne posodobitve programske

opreme v obdobju 2 let od datuma nakupa.

Aplikacija: GroomTribe

Združljivost s pametnim telefonom: Združljivo

s številnimi napravami iPhone and Android™.

Več informacij na philips.com/s7000-support.

Bluetooth®: Različica 4.1 z dosegom 10 m
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