
 

 

Philips Shaver series 7000
elektrický holiaci strojček 
na suché aj mokré holenie 
s tesnením AquaTec Wet 
& Dry

Krúžky Comfort?
50 min bezšn. použitia/1 hod. 
nabíjania
Presný zastrihávač SmartClick
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lynulé kĺzanie, jemné oholenie
dnotka značky Philips pre citlivú pokožku*
dstráňte z holenia pocit nepohody. Holiace strojčeky Philips série 7000 sú špeciálne 
vrhnuté na pohodlné holenie citlivej pokožky a obsahujú jemné krúžky s jedinečnou 
tvou mikroperličiek, ktoré holiacemu strojčeku umožňujú ľahko sa kĺzať po vašej tvári.

Navrhnuté pre maximálny komfort pokožky
• Povrchová vrstva s mikroperličkami na zníženie trenia pre hladké kĺzanie
• Hlavy sa jednoducho otáčajú v 5 smeroch pre ešte vyššie pohodlie
• Pohodlné suché alebo osviežujúce mokré oholenie so systémom AquaTec

Hladké a jemné oholenie
• Čepele chĺpky jemne nadvihujú pre ešte hladšie a jemnejšie oholenie
• Zdvíha chĺpky pre hladšie oholenie

Jednoduché používanie
• Intuitívny displej zjednodušuje používanie funkcií
• Po 1 hodine nabíjania sa môžete holiť 50 minút bez pripojenia do siete
• Dodáva sa s 2-ročnou zárukou
• Holiaci strojček môžete prepláchnuť pod tečúcou vodou

Využite svoj holiaci strojček naplno
• Zastrihávací nástavec na dokonalé tvarovanie fúzov a bokombrád



 Krúžky Comfort?

Naše krúžky Comfort obsahujú jedinečný 
povrch – ktorý pozostáva z tisícok perličiek 
podobných prášku – ktoré vytvárajú jemný 
povrch s nízkym odporom. Z toho dôvodu sa 
holiaci strojček kĺže ľahko po vašej tvári a 
znižuje podráždenie, pričom zanecháva vašu 
pokožku jemnú.

Hlavy DynamicFlex s otáčaním v 5 
smeroch

Hlavy DynamicFlex sa ľahko pohybujú 5 
smermi, vďaka čomu kopírujú každú krivku 
vašej tváre a krku na dosiahnutie 
pohodlnejšieho oholenia.

Systém čepelí GentlePrecision

Náš špeciálne navrhnutý systém čepelí ochráni 
vašu pokožku, pričom odreže dlhé, krátke či 
ploché chĺpky extrémne hladko. Drážky sú 
navrhnuté tak, aby umiestnili každý chĺpok do 

ideálnej polohy na odrezanie, takže opatrne ho 
odrežú bez poškodenia pokožky.

Funkcia Super Lift&Cut Action

Hladšie oholenie vďaka dvojčepeľovému 
systému s funkciou Super Lift & Cut. Prvá čepeľ 
nadvihne každý chĺpok, zatiaľ čo druhá čepeľ 
ho jemne odreže pod úrovňou pokožky, aby 
ste dosiahli skutočne hladké oholenie.

1-úrovňový indikátor batérie

Displej obsahuje jednoúrovňový indikátor 
batérie, indikátor čistenia, indikátor slabej 
batérie, indikátor náhradnej hlavice a indikátor 
cestovnej zámky.

Systém AquaTec namokro aj nasucho

Vyberte si vami preferovaný spôsob holenia. 
Vďaka tesneniu AquaTec Wet & Dry si môžete 
vybrať rýchle, ale pohodlné holenie nasucho. 

Alebo sa môžete holiť namokro – s gélom či 
penou – ba dokonca aj pod sprchou.

Presný zastrihávač SmartClick

Zastrihávací nástavec na presné oholenie 
jemné k pokožke pre dokončenie vášho 
vzhľadu. Je ideálny na udržiavanie fúzov a 
zastrihávanie bokombrád.

OCENENIE iF DESIGN 
AWARD 2016
Shaver series 7000
OCENENIE iF DESIGN AWARD 2016

Víťaz ocenenia Red Dot 2016
Shaver series 7000
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Hlavné prvky
elektrický strojček suché/mokré holenie
Krúžky Comfort? 50 min bezšn. použitia/1 hod. nabíjania, Presný zastrihávač SmartClick



Dátum vydania  
2016-08-10

Verzia: 6.4.1

EAN: 08 71010 37378 89

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com
Výkon pri holení
• Príjemný pocit pre pokožku: Krúžky Comfort?, 

Systém AquaTec namokro aj nasucho
• Holiaci systém: Systém čepelí GentlePresicion, 

Funkcia Super Lift&Cut Action
• Sledovanie kontúr: Hlavy DynamicFlex s otáčaním 

v 5 smeroch

Príslušenstvo
• SmartClick: Presný zastrihávač
• Puzdro: Cestovné puzdro

Jednoduché používanie
• Displej: 1-úrovňový indikátor batérie, Indikátor 

slabej batérie, Indikátor čistenia, Indikátory výmeny 
holiacich hláv, Indikátor cestovného zámku

• Čistenie: Plne umývateľný

Dizajn
• Rukoväť: Ergonomické uchopenie a používanie
• Farba rámu: Biela
• Farba prednej časti: Oceánová modrá

Príkon
• Automatická voľba napätia: 100 - 240 V
• Typ batérie: Li-ion
• Nabíjanie: Úplné nabitie za 1 hodinu, Rýchle 

nabíjanie za 5 minút umožní 1 oholenie
• Max. spotreba energie: 5,4 W
• Prevádzková doba: 50 min./17 oholení
• Spotreba v pohotovostnom režime: 0,15 W

Servis
• Dvojročná záruka: áno
• Náhradná hlava: Vymieňajte každé 2 roky za SH70
•
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Technické údaje
elektrický strojček suché/mokré holenie
Krúžky Comfort? 50 min bezšn. použitia/1 hod. nabíjania, Presný zastrihávač SmartClick

* Jednotka značky Philips pre citlivú pokožku – v porovnaní s inými 
holiacimi strojčekmi značky Philips

* Znižuje trenie u 90 % testovaných mužov – v porovnaní 
s predchádzajúcim modelom značky Philips, podľa výskumu 
uskutočneného v Holandsku v roku 2014

http://www.philips.com

