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Philips Shaver series 7000
elektrisch scheerapparaat
met Aquatec Wet & Dry

Comfortabele ringen
50 min. draadloos gebruik/1 uur
opladen
Baardstyler en reinigingsborstel

Soepel en huidvriendelijk scheren
De nr. 1 van Philips voor de gevoelige huid*
Haal de scherpe randjes van uw scheerbeurt. De Philips Shaver series 7000 is speciaal
ontworpen voor comfortabel gebruik op de gevoelige huid. De comfortringen met unieke
microparelcoating zorgen ervoor dat het scheerapparaat moeiteloos over uw gezicht glijdt.
Ontworpen voor maximaal huidcomfort
• Coating met microparels vermindert wrijving voor een soepele scheerbeurt
• Hoofden draaien moeiteloos in 5 richtingen voor extra comfort
• Comfortabel droog of verfrissend nat scheren met AquaTec

S7530/50

Een glad en zacht scheerresultaat
• Haren worden voorzichtig naar de mesjes geleid voor een gladde scheerbeurt van de gevoelige
huid
• Tilt haartjes op voor een comfortabele gladde scheerbeurt
Gebruiksvriendelijk
• Gemakkelijk te gebruiken functies dankzij intuïtief display
• 50 minuten snoerloos scheren na 1 uur opladen
• Scheerapparaat kan worden schoongespoeld onder de kraan
• Wordt geleverd met een garantie van 2 jaar
Haal het maximale uit uw scheerapparaat
• Opzetbare baardstyler met 5 lengtestanden
• Opzetbare borstel voor diepe en zachte gezichtsreiniging
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Kenmerken
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Comfortabele ringen 50 min. draadloos gebruik/1 uur opladen, Baardstyler en reinigingsborstel
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Elektrisch scheerapparaat met Aquatec Wet & Dry

AquaTec Wet & Dry

Alle scheerapparaten van de Shaver series
7000 zijn ontworpen voor uitsluitend
draadloos gebruik om uw veiligheid in vochtige
omgevingen te garanderen.
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SmartClick-baardstyler
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van uw gezicht en hals te volgen, voor een
comfortabele scheerbeurt.
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Comfortabele ringen

Onze comfortringen bevatten een unieke
coating die bestaat uit duizenden
poederachtige parels. Dit zorgt voor een zacht
oppervlak met lage weerstand zodat het
scheerapparaat soepel over uw gezicht glijdt en
minder irritatie veroorzaakt, terwijl uw huid
glad aanvoelt.

Kies hoe u het liefst scheert. Met de Aquatec
Wet & Dry-afdichting kunt u kiezen voor een
snelle en comfortabele droge scheerbeurt. Of
u kunt nat scheren, met gel of schuim, zelfs
onder de douche.

GentlePrecision-messysteem
Batterij-indicator met 3 niveaus

Ons speciaal ontworpen messysteem
beschermt uw huid en scheert lange, korte en
plat liggende haartjes glad af. De sleuven zijn
ontworpen om elk haartje in de ideale
scheerpositie te brengen en vervolgens
zorgvuldig te scheren zonder uw huid te
beschadigen.
DynamicFlex-scheerhoofden met 5
draairichtingen

DynamicFlex scheerhoofden bewegen
moeiteloos in 5 richtingen om alle contouren

Creëer een nieuwe look met het SmartClickbaardstylerhulpstuk. Kies uit 5 lengteinstellingen om allerlei looks te creëren, van
een perfecte stoppelbaard tot een keurig
getrimde baard. Afgeronde uiteinden en
kammen zijn ontworpen om huidirritatie te
voorkomen.

Het intuïtieve display geeft relevante
informatie weer voor optimale prestaties van
uw scheerapparaat: - batterij-indicator met 3
niveaus - reinigingsindicator - batterij bijna
leeg-indicator - indicatie voor scheerhoofden
vervangen - reisvergrendelingsindicator
50 minuten snoerloos scheren

Het energiezuinige, krachtige lithiumionsysteem geeft u twee handige opties: 50
minuten gebruik na slechts 1 uur opladen, of
snel opladen voor één volledige scheerbeurt.

Philips Green-logo
Met groene producten van Philips kunnen
kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot
worden verminderd. Hoe? Deze
producten bieden aanzienlijk betere
milieuprestaties in een of meer van de
Green Focal Areas van Philips:
Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke
stoffen, Gewicht, Recycling en
Levensduur.

Automatisch voltage: 100 - 240 V
Batterijtype: Li-ion
Gebruikstijd: 50 min. / 17 scheerbeurten
Opladen: Volledig opladen in 1 uur, Oplaadbaar,
Snel opladen voor 1 keer scheren
• Maximaal energieverbruik: 5,4 W
• Energieverbruik in stand-by: 0,15 W
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• Display: Batterij-indicator met 3 niveaus, Batterij
bijna leeg-indicator, Reinigingsindicator, Indicatie
voor scheerhoofden vervangen,
Reisvergrendelingsindicator
• Schoonmaken: Volledig afspoelbaar
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Gebruiksgemak

Vermogen
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• SmartClick: Baardstyler, Borstel voor diepe
reiniging van het gezicht
• Etui: Reisetui

• Handvat: Ergonomische grip
• Framekleur: Zilver
• Kleur voorzijde: Matwit
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Accessoires

Ontwerp
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• Comfortabel voor de huid: Comfortabele ringen,
AquaTec Wet & Dry
• Scheersysteem: GentlePrecision-systeem,
DynamicFlex-scheerhoofden met 5
draairichtingen, Super Lift & Cut-systeem

m

Scheerresultaten
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Comfortabele ringen 50 min. draadloos gebruik/1 uur opladen, Baardstyler en reinigingsborstel
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Elektrisch scheerapparaat met Aquatec Wet & Dry

Service

• 2 jaar garantie
• Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar vervangen
met SH70
• Styling-trimmer: Elke 2 jaar vervangen met RQ111
•

Publicatiedatum
2015-12-02
Versie: 3.6.1

EAN: 08 71010 37334 92

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom
van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve
eigenaren.
www.philips.com

* De nr. 1 van Philips voor de gevoelige huid - in vergelijking met
andere Philips-scheerapparaten
* SmartClick-reinigingsborstel - in vergelijking met handmatig reinigen
in dezelfde omstandigheden, volgens de resultaten van het externe
klinische onderzoek op 30 proefpersonen en binnen 3 uur na het
reinigen

