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Sentuhan lembut, kulit mulus

Philips SHAVER seri 7000 memberikan sentuhan lembut untuk hasil cukur yang mulus. 
Sistem GyroFlex 2D dengan mudah menyesuaikan dengan lekuk wajah Anda dan 
mencukur bulu terpendek sekalipun dengan bilah pisau DualPrecision."

Mudah digunakan
• Mencukur 50 menit, isi daya 1 jam
• Garansi 2 tahun, voltase internasional, dan pisau yang bisa diganti
• Dudukan pengisi baterai menjaga pencukur selalu terisi penuh dan siap digunakan
• Memangkas jenggot dan cabang dengan sempurna
• Indikator baterai 2 tingkat dengan travel lock
• Dibersihkan cukup dengan dibilas

Ramah pada kulit
• Segel Aquatec untuk pencukuran kering yang nyaman & pencukuran basah yang menyegarkan
• SkinGlide mulus dengan gesekan yang sangat sedikit untuk meminimalkan iritasi

Pencukuran yang bersih dan nyaman
• Selot & lubang pemotong menangkap rambut terpendek sekalipun
• Kepala cukur fleksibel 2 arah agar mudah menyesuaikan dengan lekukan wajah
• Pisau Super Lift and Cut mengangkat rambut untuk memotong lebih dekat



 Pisau DualPrecision

Pisau DualPrecision mencukur rambut panjang 
dan bulu pendek dengan nyaman. 1. Selot 
memotong rambut panjang. 2. Lubang 
memotong bulu pendek

Super Lift and Cut

Sistem pisau ganda yang terpasang pada 
pencukur listrik Philips mengangkat rambut 
untuk pencukuran bersih yang nyaman hingga 
ke bawah lapisan kulit.

GyroFlex 2D

Sistem GyroFlex 2D yang mengikuti kontur 
wajah pada pencukur ini akan dengan mudah 
menyesuaikan dengan lekukan wajah Anda, 
meminimalkan tekanan dan iritasi untuk 
pencukuran lebih rapat.

Aquatec Basah dan Kering

Segel Aquatec basah & kering dari pencukur 
listrik ini memungkinkan Anda untuk memilih 
cara mencukur yang Anda inginkan. Anda bisa 
melakukan pencukuran kering yang nyaman 
atau pencukuran basah yang menyegarkan, 
menggunakan gel atau busa pencukur untuk 
kenyamanan ekstra pada kulit.

Pencukur yang bisa dicuci seluruhnya

Cukup buka kepala cukur, dan bilas secara 
menyeluruh di bawah keran.

SkinGlide

Permukaan cukur SkinGlide dengan gesekan 
yang sangat sedikit pada pencukur listrik ini 
meluncur mulus pada kulit untuk pencukuran 
yang rapat dan mudah.

Penggunaan nirkabel - 50 menit

Baterai lithium-ion yang kuat dan hemat energi 
membuat Anda bisa lebih sering bercukur 
dalam satu kali pengisian daya. Isi daya selama 
satu jam dan Anda bisa bercukur hingga 50 
menit. Isi daya selama 3 menit dan daya yang 
ada akan cukup untuk satu kali bercukur.

Indikator baterai 2 tingkat
Layar LED multi-level menunjukkan kapan 
baterai hampir habis, kapan Anda perlu kepala 
cukur baru, dan kapan travel lock aktif. Travel 
lock mencegah agar produk tidak menyala 
secara tidak sengaja. Tekan tombol mana saja 
selama 3 detik untuk mengaktifkan travel lock, 
agar produk tidak menyala secara tidak sengaja. 
Simbol kunci warna merah akan muncul jika 
travel lock aktif.

Pemangkas click-on

Sempurnakan tampilan Anda dengan 
pemangkas presisi SmartClick yang ramah di 
kulit. Cocok untuk merawat kumis dan 
memangkas cambang.

Dudukan pengisi baterai
Dudukan pengisi baterai yang bisa dilipat 
dirancang agar tidak memakan tempat, jadi 
Anda bisa mengisi daya kapan saja dan mudah 
membawanya saat bepergian.
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Mudah digunakan
• Pengisian daya: 1 jam, Pengisian daya cepat selama 

3 menit untuk 1 kali pencukuran
• Layar: Indikator baterai 2 tingkat, Indikator baterai 

penuh, Indikator baterai hampir habis, Indikator 
pengisian daya, Indikator pengisian daya cepat

• Membersihkan: Dapat dicuci
• Waktu pencukuran: Hingga 50 menit

Performa Pencukuran
• SkinComfort: SkinGlide
• Sistem pencukuran: Sistem DualPrecision, 

Teknologi Super Lift & Cut
• Mengikuti kontur: GyroFlex 2D mengikuti kontur 

wajah
• Garis luar: Pemangkas akurat yang ramah di kulit

Daya
• Voltase otomatis: 100-240 V
• Jenis Baterai: Lithium-ion

Desain
• Penyelesaian: Cincin deco krom

Aksesori
• Kantung: Kantung lembut
• Perawatan: Sikat pembersih, Tutup pelindung

Layanan
• Head pengganti: Ganti setiap 2 thn dengan RQ11
• Garansi 2-tahun
•
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