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• Philips Shaver Series 7000 är specialdesignad för män med känslig hy. De 
skyddande ringarna runt skärelementen minimerar effektivt friktionen mot huden. 
Ringarna är gjorda av ett patenterat material med mikropärlor och är 
dermatologiskt testade och kliniskt bevisade att reducera hudirritation vid rakning. 
 

• Det specialutformade bladsystemet är konstruerat så att varje hårstrå läggs i 

optimalt snittläge, vilket gör att bladet skär försiktigt utan att skada huden. 

 

• Rakapparaterna i 7000-serien rakar skonsamt utan att rycka i hårstrået på både 

korta, långa och liggande hårstrån. 

 

• Dubbelbladet Super Lift & Cut Action ger en närmare rakning. Det första bladet 

lyfter hårstråna, medan det andra skär av dem under hudnivå för en riktigt slät 

rakning.  

 

• Det konturföljande rakhuvudet rör sig i fem olika riktningar för att enklare kunna 

följa varje del av ansiktet och halsen, vilket ger en mer behaglig rakning. Huden 

skyddas mot irritation i och med att rakapparaten är flexibel och följer ansiktets 

konturer då man inte behöver trycka rakhuvudet mot ansiktet i onödan eller gå 

över samma plats flera gånger. 

 

• En intuitiv display gör funktionerna enkla att använda och ger maximal prestanda. 

Olika indikatorer visar när det är dags att ladda batteriet, göra rent, byta rakhuvud 

samt indikator för om reslåset är av eller på för att undvika att apparaten sätts på 

av sig själv.  

 

• Det energieffektiva och kraftfulla litiumjon-batterisystemet ger två flexibla 

alternativ: ladda batteriet i en timme för upp till 50 minuters sladdlös rakningstid 

eller snabbladda för en rakning. Alla rakapparater i 7000-serien fungerar endast i 

sladdlöst läge för att garantera säkerheten i våtutrymmen. 

 



• Med Shaver Series 7000´s speciella våt- och torrtätning kan rakningen ske såväl i 

duschen som med vanlig torrakning. Rakningen blir mer skonsam mot huden om 

den utförs med raklödder eller rakgel eller i duschen. 

 

• För att ytterligare förbättra mäns möjligheter till bra hårvård ingår 
precisionstrimmer för snabb ansning av mustasch och polisonger. Vissa modeller 
i serien har även skäggtrimmer för stubb eller trimmat skägg och djuprengörande 
ansiktsborste. 
 

• Philips Shaver Series 7000 har rekommenderat pris från 1 799 SEK och finns hos 

Philips återförsäljare. 

 

 

 


