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Vår bästa rakapparat för känslig hud
Med GentlePrecision-rakblad som ger en nära rakning

Philips 7000-serie är våra bästa rakapparater för känslig hud. Serien har nu gjorts

ännu bättre med en individanpassad app som ger vägledning och tips. Appen är

framtagen i samarbete med dermatologer, och hjälper dig tackla de hudproblem

som kan uppstå vid rakning. SkinGlide ringarna skapar en mjuk, friktionsfri yta som

minimerar hudirritation medan GentlePrecision-rakbladen ger en nära rakning.

Denna modell kommer med en SmartClick precisionstrimmer och ett hårt

förvaringsfodral.

Designad för hudkomfort

SkinGlide-ringar med mikropartiklar för mjuk, friktionsfri rakning

Flexibla huvuden som rör sig i flera riktningar följer ansiktets konturer

Aquatec för våt- och torrakning

Nära och slät

GentlePrecision-blad rakar nära utan att irritera huden

Egna

BeardAdapt Sensor anpassar rakningen efter skäggstrånas tjocklek

Personligt rakningsprogram som tacklar dina specifika hudproblem

Välj inställning efter din hud

Bekväm

Precisionstrimmer och hårt fodral medföljer

50 minuters sladdlös rakning

En timmes laddningstid

5 minuters snabbladdning
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Funktioner

SkinGlide-ringar för en mjuk, friktionsfri

rakning

De skyddande SkinGlide-ringarna runt

skärelementen minimerar friktionen mot huden

och ger maximal hudkomfort. Ringarna har en

patenterad beläggning bestående av tusentals

pulveraktiga kulor – som gör att rakapparaten

glider lätt över huden och minskar risken för

hudirritation.

GentlePrecision-blad rakar nära utan att

irritera huden

GentlePrecision-raklbladen ger en nära rakning

även på känslig hud. Bladen är utformade för

att raka håret med precision, vilket minimerar

onödiga ryck och upprepande drag, även på

tredagarsstubb.

BeardAdapt Sensor anpassar rakningen efter

skäggstrånas tjocklek

Nu kan du raka områden med tjockare skägg

ännu effektivare. BeardAdapt-sensorn

kontrollerar tjockleken på skäggstråna, för att

automatiskt anpassa rakningen efter ditt skägg.

Personligt rakningsprogram som tacklar dina

specifika hudproblem

Har du problem med rodnad, hudirritation eller

inåtväxande hårstrån vid rakning? Philips

personliga rakningsprogram är framtaget av

dermatologer och hjälper dig tackla dina

hudproblem. Anslut till GroomTribe-appen och

få tips och råd om din rakningsteknik. Appen

spårar dina framsteg efter varje rakning och

justerar råden för bästa möjliga resultat.

Flexibla huvuden följer ansiktets konturer

Rakhuvudena anpassar sig till ansiktets och

halsens konturer. Det innebär att du inte

behöver addera lika mycket tryck för att raka

noggrannt, vilket är mindre påfrestande för

huden.

Välj inställning efter din hud

Raka med den rekommenderade

hastighetsinställningen för din hudtyp eller välj

mellan inställningarna normal, känslig och

extra känslig.

Aquatec för våt- och torrakning

Anpassa din rakningsrutin efter dina behov.

Med Aquatec för våt- och torrakning kan du

både få en snabb och behaglig torrakning eller

en uppfriskande våtrakning. Du kan raka dig

med rakgel eller raklödder även i duschen.

Precisionstrimmer och hårt fodral medföljer

Fullborda din rakning med precisionstrimmern

med SmartClick-fäste. Den är perfekt för att

underhålla mustaschen eller trimma

polisongerna. Denna modell kommer även

med ett hårt förvaringsfodral.

50 minuters sladdlös rakning

Raka sladdlöst i 50 minuter när batteriet är

fulladdat.
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Specifikationer

Rakningsresultat

SkinComfort: SkinGlide-ringar, Personligt

rakningsprogram, Inställningar för skonsam

rakning

Raksystem: GentlePrecision-blad

Konturföljande: Konturdetektering i flera

riktningar

Programvara

App: GroomTribe

Smarttelefonkompatibel: Kompatibel med ett

brett utbud iPhone- och Android™-enheter. Mer

information finns på philips.com/s7000-

support.

Bluetooth®: Version 4.1 med 10 meters räckvidd

Lättanvänt

Teckenfönster: Indikator för att dra ur sladden

för användning, Batteriindikator med en nivå

Våt och torr: Våt och torr användning

Rengöring: Tvättbar

Användning: Endast användning utan sladd

Effekt

Batterityp: Litiumjon

Driftstid: 50 min./17 rakningar

Laddning: 1 timme för full laddning,

Snabbladdning på fem minuter för en rakning

Automatisk spänning: 100–240 V

Max. strömförbrukning: 5,4 W

Standbyeffekt: 0,15 W

Service

2 års garanti

Extra rakhuvud SH70: Byt ut vartannat år

Tillbehör

SmartClick: Precisionstrimmer

Underhåll: Rengöringsborste

Fodral: Resefodral
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