
 

 

Philips Shaver series 7000
rakapparat för våt- och 
torrakning med Aquatec 
för våt- och torrakning

Ringar för en bekväm rakning
50 min. sladdlös anv./1 tim. 
laddning
SmartClick-skäggtrimmer
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ilips bästa för känslig hud*

 udden av rakning. Philips Shaver i 7000-serien är särskilt designad för att vara bekväm 
 känslig hud tack vara bekväma ringar med en unik beläggning av mikropartiklar som 
r att rakapparaten glider mjukt över ansiktet.

Designad för maximal hudkomfort
• Huvudena roterar smidigt i fem riktningar för extra bekvämlighet
• Med AquaTec kan du antingen få en bekväm torrakning eller en uppfriskande våtrakning
• Beläggning med mikropartiklar som motverkar friktion och ger bra glid på huden

En nära och mjuk rakning
• Rakbladen följer hårstråna för en hudnära, skonsam rakning
• Lyfter hårstråna för en hudnära, bekväm rakning

Lättanvänd
• Digital display gör funktionerna enkla att använda
• 50 minuters sladdlös rakning efter en timmes laddning
• Rakapparaten kan sköljas under kranen
• Med två års garanti

Få ut mesta möjliga av din rakapparat
• Skäggtrimmer med klickfäste och 5 längdinställningar



 Ringar för en bekväm rakning

Våra ringar har en unik beläggning – bestående 
av tusentals pulveraktiga kulor – som ger en 
mjuk, friktionsfri yta. Därför glider 
rakapparaten smidigt över ansiktet och 
minskar irritation, och din hud blir len utan 
irritationer.

Bladsystemet GentlePresicion

Vårt specialutformade bladsystem skyddar din 
hud medan det skär extremt nära på långa, 
korta och platt liggande hårstrån. Spåren är 
konstruerade för att varje hårstrå ska läggas i 
optimal snittläge, så att bladet skär försiktigt 
utan att skada huden.

DynamicFlex-huvuden böjer sig i fem 
riktningar

DynamicFlex-huvuden rör sig enkelt i fem 
riktningar och kan följa varje del av ansiktet 
och halsen för en behagligare rakning.

Aquatec för våt- och torrakning

Välj hur du vill raka dig. Med AquaTec våt- och 
torrtätning kan du göra en snabb men behaglig 
torrakning eller välja att våtraka dig – med 
rakgel eller raklödder – t.o.m. i duschen.

Batteriindikator med tre nivåer

På den digital displayen visas relevant 
information som gör det möjligt för dig att få ut 
maximal prestanda av din rakapparat: - 
Batteriindikator med tre nivåer - Indikator för 
rengöring - Indikator för låg batterinivå - 
Indikator för byte av rakhuvud - Indikator för 
reslås

50 minuters sladdlös rakning

Det energieffektiva och kraftfulla 
litiumjonbatterisystemet ger dig två smidiga 
alternativ: ladda batteriet i en timme för upp till 
50 minuters rakningstid eller snabbladda för en 
rakning. Alla rakapparater i 7000-serien 
fungerar endast i sladdlöst läge för att 
garantera säkerheten i våtutrymmen.

SmartClick-skäggtrimmer

Ändra stil med skäggtrimmertillbehöret med 
SmartClick. Välj mellan fem längdinställningar 
för att få allt från den perfekta skäggstubben till 
ett kort, prydligt skägg. De rundade kanterna 
och kammarna förhindrar hudirritation.

Super Lift & Cut Action

Närmare rakning med dubbelbladet Super Lift 
& Cut Action. Det första bladet lyfter 
hårstråna medan det andra skär av dem under 
hudnivå så att du får en riktigt slät rakning.

Philips Green-logotyp
Miljövänliga produkter från Philips kan 
minska kostnaderna, energiförbrukningen 
och koldioxidutsläppen. Hur? De ger 
avsevärda miljöförbättringar på ett eller 
flera av Philips miljöfokusområden - 
energieffektivitet, förpackning, farliga 
ämnen, vikt, återvinning och kassering 
samt tillförlitlighet under produktens 
livstid.
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Funktioner
Rakapparat för våt- och torrakning med Aquatec för våt- och torrakning
Ringar för en bekväm rakning 50 min. sladdlös anv./1 tim. laddning, SmartClick-skäggtrimmer
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Rakningsresultat
• Hudkomfort: Ringar för en bekväm rakning, 

Aquatec för våt- och torrakning
• Raksystem: DynamicFlex-huvuden böjer sig i fem 

riktningar, Bladsystemet GentlePresicion, Super 
Lift & Cut Action

Tillbehör
• SmartClick: Styler för skägg
• Fodral: Resefodral

Lättanvänd
• Teckenfönster: Batteriindikator med tre nivåer, 

Indikator för låg batterinivå, Indikator för 
rengöring, Indikator för byte av rakhuvud, 
Indikator för reselås

• Rengöring: Tvättbar

Design
• Handtag: Ergonomiskt grepp och användning
• Ramfärg: Keramisk vit
• Färg på framsidan: Silver matt

Effekt
• Automatisk spänning: 100–240 V
• Batterityp: Litiumjon
• Driftstid: 50 min./17 rakningar
• Laddning: Fulladdad efter en timme, Laddningsbar, 

Snabbladdning för 1 rakning
• Max. strömförbrukning: 5,4 W
• Standbyeffekt: 0,15 W

Service
• 2 års garanti
• Reservhuvud: Byt vartannat år till SH70
• Stylingtrimmer: Byt vartannat år till RQ111
•
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Specifikationer
Rakapparat för våt- och torrakning med Aquatec för våt- och torrakning
Ringar för en bekväm rakning 50 min. sladdlös anv./1 tim. laddning, SmartClick-skäggtrimmer

* Philips främsta på känslig hud – jämfört med andra Philips-
rakapparater

http://www.philips.com

