
 

Elektrisch scheerapparaat
voor nat en droog scheren

Shaver series 7000

 
SkinGlide-ringen

GentlePrecision-mesjes

BeardAdapt-sensor

Persoonlijk scheerplan

 

S7960/17 Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige
huid

Ons beste scheerapparaat voor de gevoelige huid

De Philips Shaver Series 7000 is ontworpen voor een glad scheerresultaat op een

gevoelige huid. Het scheerapparaat helpt mannen met hun specifieke

huidproblemen, mede dankzij de persoonlijke begeleiding die is ontwikkeld in

samenwerking met dermatologen.

Ontworpen voor huidcomfort
SkinGlide-ringen met microbolletjes voor soepeler glijden

Flex-scheerhoofden voor meerdere richtingen voor minimale belasting van de huid

Aquatec zorgt voor comfortabel droog en verfrissend nat scheren

Handig
50 minuten snoerloos scheren

Volledig opgeladen in één uur

De 5 minuten durende powerboost is voldoende voor één scheerbeurt

SmartClick-baardstyler met 5 lengtestanden

Glad en zacht
Een scheerapparaat voor het gezicht voor een glad maar toch gevoelig scheerresultaat

Persoonlijk ontwerp
Volle baarden maken geen schijn van kans

Scheerstanden ontworpen voor de gevoelige huid

Adaptief scheeradvies-want elke huid is anders
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Kenmerken
SkinGlide-ringen

Ervaar het soepele glijden van de

geavanceerde Philips-technologie met

microbolletjes. Op basis van de principes uit

de aerodynamica zijn de ringen bedekt met

duizenden kleine, glasachtige bolletjes voor

maximaal huidcomfort.

GentlePrecision-mesjes

Het elektrische scheerapparaat voor de

gevoelige huid is voorzien van

GentlePrecision-mesjes om trekken, duwen of

steeds opnieuw over de huid glijden tot een

minimum te beperken. Zelfs bij gebruik op

stoppels van 3 dagen.

BeardAdapt-sensor

Dit elektrische scheerapparaat wordt geleverd

met een BeardAdapt-sensor die de dichtheid

van uw baard meet. Vervolgens wordt het

vermogen automatisch aangepast aan de

betreffende taak. Heel eenvoudig.

Persoonlijk scheerplan
Met een persoonlijk plan dat is ontwikkeld in

samenwerking met dermatologen, kunt u

huidproblemen zoals roodheid, een branderig

gevoel of ingegroeide haren aanpakken via de

verbonden GroomTribe-app. Houd uw

voortgang bij, scheerbeurt na scheerbeurt en

ontwikkel een scheerroutine en -techniek die

bij u past.

Multi-Direction ContourDetect

Volg voorzichtig de contouren van uw gezicht

en hals met scheerhoofden die gemakkelijk

meedraaien bij elke ronding. Er is minder druk

nodig voor nauwkeurig scheren, wat irritatie

minimaliseert.

Scheerinstellingen voor gevoelige huid
Met normale, gevoelige en extra gevoelige

snelheidsstanden komt het huidcomfort nooit

in het gedrang. U kunt ook de GroomTribe-app

gebruiken voor een persoonlijke aanbeveling.

Aquatec voor nat en droog scheren

Kies een scheerroutine die bij u past. Met

Aquatec Wet & Dry kunt u kiezen voor een

comfortabele droge scheerbeurt of een

verfrissende natte scheerbeurt. U kunt met gel

of schuim scheren, zelfs onder de douche.

SmartClick-baardstyler
Creëer een nieuwe look met het SmartClick-

baardstylerhulpstuk. Kies uit 5 lengte-

instellingen om allerlei looks te creëren, van

een perfecte stoppelbaard tot een keurig

getrimde baard. Of gebruik de styler om van

tevoren te trimmen. Afgeronde uiteinden en

kammen zijn ontworpen om huidirritatie te

voorkomen.

50 minuten snoerloos scheren

Na één keer volledig opladen kunt u tot wel 50

minuten draadloos scheren.

1 uur oplaadtijd

Laad het Philips-scheerapparaat volledig op in

slechts 1 uur met de krachtige en

energiezuinige lithium-ionbatterij.

Snel opladen in 5 minuten
Hebt u haast? Sluit uw scheerapparaat 5

minuten aan op netstroom en u hebt genoeg

vermogen voor 1 volledige scheerbeurt.
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Specificaties
Vermogen
Automatisch voltage: 100 - 240 V

Opladen: Volledig opladen in 1 uur, Snelle

oplaadtijd van 5 min. voor 1 keer scheren

Gebruikstijd: 50 minuten

Batterijtype: Lithium-ion

Energieverbruik in stand-by: 0,15 W

Maximaal energieverbruik: 5.4 W

Gebruiksgemak
Reiniging: Volledig wasbaar

Nat & droog: Nat en droog te gebruiken

Display: Indicator voor loskoppelen voor

gebruik, Batterij-indicator met 1 niveau

Bediening: Alleen draadloos te gebruiken

Accessoires
SmartClick: Baardstyler, Reinigingsborstel

Onderhoud: Reinigingsborsteltje

Etui: Reisetui

Uitklapbare trimmer meegeleverd

Opzetbare hulpstukken: Baardstyler

Scheerresultaten
SkinComfort: SkinGlide-ringen, Persoonlijk

scheerplan, Scheerinstellingen voor gevoelige

huid, AquaTec Wet & Dry

Contourvolgend: Multi-direction ContourDetect

Scheersysteem: GentlePrecision-mesjes

Service
2 jaar garantie

Vervangend scheerhoofd SH70: Vervang elke

2 jaar

Software
Toepassing: GroomTribe

Software-update: Philips biedt relevante

software-updates aan gedurende 2 jaar na de

aankoopdatum

Compatibiliteit met smartphone: Compatibel

met een heel veel iPhone- en Android™-

apparaten. Meer info op philips.com/s7000-

support.

Bluetooth®: Versie 4.1 met 10 m bereik
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