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• Philips Shaver Series 7000 er spesialdesignet for menn med følsom hud. De 
beskyttende ringene rundt skjæreelementene minimerer effektivt friksjonen mot 
huden. Ringene er laget av et patentert materiale med mikroperler, som er 
dermatologisk testet og klinisk bevist å redusere hudirritasjon ved barbering. 
 

• Det spesialutformede bladsystemet er konstruert slik at hvert hårstrå legges i en 

optimal kuttestilling, noe som gjør at bladet skjærer forsiktig uten å skade huden. 

 

• Barbermaskinene i 7000-serien barberer både korte, lange og liggende hårstrå 

skånsomt uten å nappe i hårstrået. 

 

• Det doble bladet Super Lift & Cut Action gir en tettere barbering. Det første bladet 

løfter hårstråene, mens det andre kutter dem under hudnivå for en virkelig tett 

barbering.  

 

• Det konturfølgende barberhodet beveger seg i fem forskjellige retninger for lettere 

å kunne følge hver del av ansiktet og halsen, noe som gir en behageligere 

barbering. Huden beskyttes mot irritasjon i og med at barbermaskinen er fleksibel 

og følger ansiktets konturer, da dette gjør det unødvendig å trykke barberhodet 

mot ansiktet eller gå over samme sted flere ganger. 

 

• Et intuitivt display gjør funksjonene enkle å bruke og gir maksimal ytelse. De 

forskjellige indikatorene viser når det er på tide å lade batteriet, rengjøre 

barbermaskinen eller bytte barberhodet, og en indikator viser om reiselåsen er av 

eller på for å unngå at apparatet slår seg på av seg selv.  

 

• Det energieffektive og kraftige litiumionebatterisystemet gir to fleksible 

alternativer: lade batteriet én time for opp til 50 minutters trådløs barbering eller 

hurtiglade for én barbering. Alle barbermaskinene i 7000-serien fungerer kun 

trådløst, for å garantere sikkerheten i våte omgivelser. 

 



• Med den spesielle våt- og tørrforseglingen til Shaver Series 7000, kan 

barberingen gjøres enten i dusjen eller som vanlig tørrbarbering. Barberingen blir 

mer skånsom mot huden hvis den utføres enten med barberskum eller gel eller i 

dusjen. 

 

• For å gi menn enda bedre muligheter til god hårpleie, er det inkludert en 
presisjonstrimmer for rask trimming av bart og kinnskjegg. Enkelte modeller i 
serien har også en skjeggtrimmer for stubb eller trimmet skjegg, samt en 
dyprengjørende ansiktsbørste. 
 

• Philips Shaver Series 7000 har en veiledende pris fra 1 699 NOK og er 

tilgjengelig hos Philips-forhandlere. 

 

 

 


