
 

Електрическа самобръсначка

за мокро и сухо бръснене

Shaver series 7000

  Пръстени SkinGlide

Ножчета GentlePrecision

Сензор BeardAdapt

Персонализиран режим за бръснене

 

S7940/16 Гладко бръснене дори и при чувствителна кожа

Нашият продукт номер 1 за чувствителна кожа

Shaver Series 7000 на Philips е изработена за гладко и нежно бръснене. Подобрена с

персонализирани насоки – съвместно разработена с дерматолози – помага на мъжете със

специфичните кожни проблеми, с които се сблъскват. Защото всяка кожа е различна.

Създадена за комфорт на кожата

Пръстени SkinGlide с микросфери за по-гладко плъзгане

Многопосочни подвижни глави следват извивките с минимален натиск

Aquatec осигурява комфортно сухо или освежаващо мокро бръснене

Гладко и нежно

Ножчетата GentlePrecision режат гладко дори и при чувствителна кожа

Персонализирани

BeardAdapt сензор за ефективно бръснене на зони с по-гъста брада

Персонализираният режим за бръснене се справя с вашите специфични кожни проблеми

Персонализирани настройки за бръснене при чувствителна кожа

Удобна

Прецизен тример SmartClick за мустаци и бакенбарди

50 минути безкабелно бръснене, когато е напълно заредена

1 час време за зареждане

5-минутното бързо зареждане ви осигурява достатъчно мощност за едно бръснене
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Акценти

Пръстени SkinGlide

Насладете се на гладкото плъзгане на подобрената

технология с микросфери на Philips. Вдъхновено от

принципите на плъзгане в аеродинамиката,

бръснещите пръстени са покрити с хиляди малки,

стъкловидни сфери за максимален комфорт за кожата.

Ножчета GentlePrecision

Постигнете гладко бръснене дори и при чувствителна

кожа с подсилените високопрецизни ножчета.

Ръбовете на ножчетата са проектирани да режат

косъмчетата прецизно, минимизирайки опъването,

скубането или повторното минаване дори и при 3-

дневна набола брада.

Сензор BeardAdapt

Обръснете ефективно дори и зони с гъста брада.

Самобръсначката отчита гъстотата на брадата ви и

автоматично и регулира мощността при

необходимост.

Персонализиран режим за бръснене

Получете адаптивни съвети, за да се справите със

специфичните си проблеми с кожата, независимо

дали става въпрос за зачервяване, раздразнение на

кожата или за враснали косъмчета. Режимът е

разработен съвместно с дерматолози и дава съвети

за вашите навици и техника на бръснене чрез

свързаното приложение GroomTribe. По време на

бръснене приложението следи напредъка ви и

настройва съветите за най-добри резултати на

кожата.

Многопосочен ContourDetect

Нежно следвайте контурите на лицето и шията си с

подвижните бръснещи глави, които лесно минават

през всяка извивка. Необходим е по-малък натиск за

гладко бръснене, така че стресът за кожата е

минимален.

Настройки за бръснене при чувствителна кожа

Бръснете се с препоръчаната настройка на скоростта,

персонализирана за вашата кожа, или изберете друга

чрез свързаното приложение GroomTribe. Включени

са опции за нормална, чувствителна и изключително

чувствителна кожа.

Aquatec за мокро и сухо бръснене

Адаптирайте вашите процедури по бръснене по

вашите нужди. С AquaTec Wet & Dry можете да

изберете бързо и комфортно сухо бръснене или

бръснене на мокро – с гел или пяна – дори под душа.

Прецизен тример SmartClick

Завършете вашия външен вид с прецизния тример.

Идеален за поддържане на мустаците ви и за

подрязване на бакенбарди.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Работни показатели при бръснене

SkinComfort: Пръстени SkinGlide, Персонализиран

режим за бръснене, Настройки за бръснене при

чувствителна кожа

Система за бръснене: Ножчета GentlePrecision

Следване на контура: Многопосочен ContourDetect

Софтуер

Мобилно приложение: GroomTribe

Съвместимост със смартфон: Съвместима с широка

гама от iPhone и Android™ устройства. Повече

информация на philips.com/s7000-support.

Bluetooth®: Версия 4.1 с 10 м обхват

Лесна употреба

Дисплей: Индикатор “Изключете уреда от контакта,

за да го използвате”, 1-степенен индикатор за

батерията

Мокро и сухо: За употреба на мокро и сухо

Почистване:

Може да се мие изцяло

Работен режим: Само употреба без кабел

Захранване

Тип батерия: Литиево-йонна

Време на работа: 50 мин/17 бръснения

Зареждане: 1-часово пълно зареждане, Бързо

зареждане – 5 минути за 1 бръснене

Автоматичен избор на напрежение: 100 – 240 V

Максимална консумация на енергия:

5,4 W

Мощност в режим на готовност: 0,15 W

Сервиз

2 години гаранция

Резервна глава SH70: Сменяйте на всеки 2 години

Аксесоари

SmartClick: Прецизен тример

Поддръжка: Четка за почистване

Калъф: Калъф за пътуване
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