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Jemné holení, hladká pokožka
Strojek Philips SHAVER series 7000 poskytuje jemné a hladké holení. Systém GyroFlex 2D se snadno přizpůsobí

křivkám vaší tváře a hlavy DualPrecision oholí i to nejmenší strniště.

Snadné použití
50 minut holení, 1 hodina nabíjení

2letá záruka, univerzální napětí a vyměnitelné břity

Nabíjecí stojan udržuje holicí strojek plně nabitý a připravený

Dokonalé zastřihování kníru a kotlet

Dvouúrovňový ukazatel baterie s cestovním zámkem

Snadné opláchnutí

Šetrný k pokožce
Těsnění Aquatec umožňuje pohodlné suché i osvěžující mokré holení

Hladký systém SkinGlide s nízkým třením minimalizující podráždění

Pohodlné dokonalé holení
Holicí drážky a otvory zachytávají i nejkratší chloupky

2směrné hlavy Flexing dokonale kopírují křivky

Břity Super Lift and Cut zvedají chloupky a mohou je tak zastřihnout více
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Přednosti
Hlavy Dual Precision

Břity DualPrecision pohodlně holí delší

chloupky i krátké strniště. 1. Štěrbiny holí

dlouhé vousy. 2. Otvory holí strniště

Super Lift and Cut

Systém s dvojitým břitem, který je součástí

holicího strojku Philips, nadzvedává vousy pro

pohodlné oholení pod úrovní pokožky.

GyroFlex 2D

Systém GyroFlex 2D pro kopírování obrysů

tváře v tomto holicím strojku se snadno

přizpůsobí všem křivkám na tváři a při

dokonalém oholení současně minimalizuje tlak

na pokožku a její podráždění.

Systém Aquatec pro mokré i suché holení

Suché a mokré těsnění Aquatec holicího strojku

nabízí možnost volby způsobu holení. Můžete

se pohodlně oholit na sucho nebo si dopřát

osvěžující mokré holení s využitím gelu nebo

pěny pro zvýšené pohodlí pokožky.

Plně omyvatelný holicí strojek

Stačí vysunout holicí hlavu a můžete ji

důkladně opláchnout pod tekoucí vodou.

SkinGlide

Systém SkinGlide s nízkým třením u tohoto

holicího strojku se lehce pohybuje po pokožce

a umožňuje obzvlášť hladké a snadné holení.

Použití bez kabelu – 50 minut

Úsporná a výkonná lithium-iontová baterie

vám poskytne více oholení na jedno nabití. Po

hodinovém nabíjení poskytne více než

50 minut holení. Po 3minutovém nabíjení

budete mít dost energie na jedno oholení.

Dvouúrovňový ukazatel nabití baterie
Víceúrovňový displej LED zobrazuje indikaci

slabé baterie, výměny nové hlavy a aktivního

cestovního zámku. Cestovní zámek zamezuje

výrobku, aby se náhodně zapnul. Stisknutím

jakéhokoli tlačítka na 3 sekundy aktivujete

cestovní zámek, takže se výrobek nemůže

náhodně zapnout. Symbol červeného zámku

indikuje aktivní cestovní zámek.

Nasazovací zastřihovač

Zdokonalte svůj vzhled díky přesnému

zastřihovači SmartClick šetrnému k pokožce.

Jde o ideální řešení pro udržování kníru

a kotlet.

Nabíjecí stojánek
Skládací nabíjecí podstavec byl navržen tak,

aby se vešel i do nejmenších prostor, takže

můžete nabíjet kdekoli nebo si jej vzít s sebou

na cesty.
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Specifikace
Spotřeba
Automatická volba napětí: 100-240 V

Typ baterie: Lithium-iontový

Příslušenství
Údržba: Čisticí kartáč, Ochranný kryt

Pouzdro: Měkké pouzdro

Design
Povrchová úprava: Dekorativní prstenec

z leštěného chromu, Displej LED

Snadné použití
Displej: Dvouúrovňový ukazatel nabití baterie,

Indikátor plného nabití baterie, Indikátor vybití

baterie, Indikátor nabíjení, Indikace rychlého

nabíjení

Čištění: Omyvatelný

Nabíjení: 1 hodina, Nabíjecí, Rychlé nabíjení

za 3 minuty na jedno oholení

Suché a mokré používání: Mokré a suché

použití

Doba holení: Až 50 minut

Holicí výkon
Holicí systém: Systém DualPrecision,

Technologie Super Lift & Cut

Kopírování obrysů tváře: Systém GyroFlex 2D

pro kopírování obrysů tváře

SkinComfort: SkinGlide

Styling: Přesný zastřihovač šetrný k pokožce

Servis
2letá záruka

Výměnná hlava: Každé 2 roky vyměňte za typ

RQ11
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