
 

 

Philips Shaver series 7000
elektrický holicí strojek 
pro mokré a suché holení 
se systémem AquaTec 
Wet & Dry
Pohodlné kroužky
50 min bezdrátového použití/1h 
nabíjení
Nástroj pro úpravu vousů 
SmartClick
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dnička společnosti Philips pro citlivou pokožku*
říjemněte si holení. Strojek Philips Shaver Series 7000 je navržen speciálně pro komfort 
livé pokožky. Je vybaven pohodlnými kroužky s jedinečným povrchem z mikroperliček, 
y kterému strojek hladce klouže po tváři.

Navrženo pro maximální pohodlí pokožky
• Hlavy se bez námahy pohybují v 5 směrech a zajišťují větší pohodlí
• Systém AquaTec zajistí pohodlné suché nebo osvěžující mokré oholení
• Povrch z mikrokuliček zabraňující tření pro hladký pohyb

Hladké oholení
• Citlivé vedení chloupků břity pro hladké a jemné oholení
• Nadzvedává vousy pro pohodlné hladké oholení

Snadné použití
• Intuitivní displej usnadňuje použití funkcí.
• 50 minut bezdrátového holení po hodině nabíjení
• Holicí strojek lze vyčistit pod tekoucí vodou
• Dodává se s 2letou zárukou

Využijte svůj holicí strojek naplno
• Nasazovací nástroj pro úpravu vousů s 5 nastaveními délky



 Pohodlné kroužky

Naše pohodlné kroužky jsou opatřené 
jedinečnou povrchovou úpravou – jsou složeny 
z tisíců kuliček připomínajících pudr – které 
tvoří měkký povrch s nízkým odporem při 
tření. Proto se holicí strojek hladce pohybuje 
po tváři, omezuje podráždění pokožky 
a zanechává ji hladkou.

Systém břitů GentlePresicion

Náš speciálně navržený systém břitů chrání vaši 
pokožku a zároveň extrémně hladce holí 
dlouhé, krátké i na plocho položené vousy. 
Otvory jsou navržené tak, aby každý vous 
nastavily do polohy ideální pro uříznutí, takže 
lze vousy pečlivě oholit bez poškození 
pokožky.

5směrné ohebné hlavy DynamicFlex

Hlavy DynamicFlex se lehce pohybují v 5 
směrech a sledují každou křivku obličeje 
a krku, takže holení je pohodlnější.

Systém Aquatec pro mokré a suché 
holení

Vyberte si způsob holení. S těsněním AquaTec 
Wet & Dry si můžete vybrat rychlé ale přesto 
pohodlné suché holení. Nebo se můžete holit 
za mokra – s použitím gelu nebo pěny – i ve 
sprše.

Tříúrovňový ukazatel nabití baterie

Intuitivní displej zobrazuje relevantní 
informace, díky kterým zajistíte optimální 
provoz strojku: – tříúrovňový indikátor nabití 
baterie – indikátor čištění – indikátor vybití 
baterie – indikátor pro výměnu hlav – indikátor 
cestovního zámku

50 minut bezdrátového holení
S úsporným výkonným systémem baterií Li-ion 
máte na výběr ze dvou možností: po 
hodinovém nabíjení vydrží baterie až 50 minut 
holení. Po rychlém nabíjení budete mít dost 
energie na jedno oholení. Všechny modely 
holicích strojků Series 7000 jsou navrženy tak, 
aby fungovaly pouze bezdrátově, abychom 
zajistili bezpečné používání ve vlhkém 
prostředí.

Nástroj pro úpravu vousů SmartClick

Změňte svůj vzhled díky nástavci na vousy 
SmartClick. Vyberte si z 5 nastavení délky pro 
dosažení vzhledu od dokonalého strniště po 
přesně upravené krátké vousy. Zaoblené hroty 
a hřebeny chrání pokožku před podrážděním.

Systém Super Lift & Cut

Hladší holení dvojitým břitem Super Lift & Cut. 
První břit zvedá každý vous, zatímco druhý jej 
pohodlně uřízne pod úrovní pokožky a zajistí 
tak naprosto hladké oholení.

Zelené logo společnosti Philips
Zelené výrobky společnosti Philips 
umožňují snížit náklady, spotřebu energie 
a emise CO2. Jak? Nabízejí významná 
zdokonalení v oblasti ochrany životního 
prostředí v jedné nebo několika 
oblastech, na které se společnost Philips 
zaměřuje – energetická úspornost, 
obalové materiály, nebezpečné látky, 
hmotnost, recyklace a likvidace 
a spolehlivá dlouhá životnost.
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Přednosti
Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení se systémem AquaTec Wet & Dry
Pohodlné kroužky 50 min bezdrátového použití/1h nabíjení, Nástroj pro úpravu vousů SmartClick
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Holicí výkon
• Pohodlí pokožky: Pohodlné kroužky, Systém 

Aquatec pro mokré a suché holení
• Holicí systém: 5směrné ohebné hlavy DynamicFlex, 

Systém břitů GentlePresicion, Systém Super Lift & 
Cut

Příslušenství
• SmartClick: Nástroj na úpravu vousů
• Pouzdro: Cestovní pouzdro

Snadné použití
• Displej: Tříúrovňový ukazatel nabití baterie, 

Indikátor vybití baterie, Indikátor čištění, Indikátor 
pro výměnu holicích hlav, Indikátor cestovního 
zámku

• Čištění: Plně omyvatelný

Design
• Rukojeť: Ergonomická rukojeť a snadná 

manipulace
• Barva rámečku: Matná bílá
• Barva přední strany: Matná stříbrná

Spotřeba
• Automatická volba napětí: 100-240 V
• Typ baterie: Li-Ion
• Doba chodu: 50 min / 17 oholení
• Nabíjení: Úplné nabití za 1 hodinu, Nabíjecí, Rychlé 

nabíjení na jedno oholení
• Maximální spotřeba elektrické energie: 5,4 W
• Pohotovostní napájení: 0,15 W

Servis
• 2letá záruka: Ano
• Výměnná hlava: Každé 2 roky vyměňte za typ SH70
• Zastřihovač vlasů: Každé 2 roky vyměňte za typ 

RQ111
•
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Specifikace
Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení se systémem AquaTec Wet & Dry
Pohodlné kroužky 50 min bezdrátového použití/1h nabíjení, Nástroj pro úpravu vousů SmartClick

* Jednička společnosti Philips pro citlivou pokožku – ve srovnání 
s ostatními holicími strojky Philips

http://www.philips.com

