Elektrisch scheerapparaat
voor Wet & Dry
Shaver series 7000

Beschermende SkinGlidecoating
SteelPrecision-mesjes
Motion Control-sensor
360-D ﬂexibele scheerhoofden

S7783/55

Glad scheerresultaat, geavanceerde
huidbescherming
with SkinIQ-technologie
De Philips 7000-serie glijdt soepel over uw huid en scheert elk haartje kort af, zelfs
op een baard van 3 dagen. Het scheerapparaat is uitgerust met geavanceerde
SkinIQ-technologie en detecteert, past zich aan en corrigeert de beweging voor
een betere huidbescherming.
Een glad scheerresultaat
Krachtige prestaties bij elk gebruik
Flexibele scheerkoppen volgen uw gezichtscontouren
Ontworpen voor precisie en scheereﬃciëntie
SkinIQ-technologie
Vermindert wrijving op de huid om irritatie te minimaliseren
Leidt u naar een verbeterde techniek met minder bewegingen
Verbeterde scheerervaring met app
Past zich aan uw baard aan voor moeiteloos scheren
Voor makkelijk scheren
Grondige reiniging in slechts 1 minuut voor hygiënisch scheren
Scheer nat, droog en zelfs onder de douche
Precisietrimmer geïntegreerd in het handvat
Tot wel 60 minuten draadloos scheren na volledig opladen
1 uur oplaadtijd en 5 minuten snel opladen
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Kenmerken
Beschermende SkinGlide-coating

Personalisering via app

Hair-Guide-precisiescheerhoofden

Tussen de scheerhoofden en uw huid zit een
beschermende coating. Deze bestaat uit tot
2000 microtechparels per vierkante millimeter
en vermindert de wrijving op de huid met 25%*
om irritatie te minimaliseren.

Perfectioneer uw scheerbeurt door uw
scheerapparaat te koppelen met de Philips
GroomTribe-app. Deze app houdt scheerbeurt
na scheerbeurt de voortgang van uw huid bij.
Personaliseer uw scheerbeurt en leer uw
techniek kennen voor een gladde en
huidvriendelijke scheerbeurt.

De nieuwe vorm van de scheerhoofden is
speciaal ontwikkeld voor precisie. Het
oppervlak is verbeterd met
haargeleidingskanalen, die zijn ontworpen om
haar in een eﬀectieve scheerpositie te brengen.

SteelPrecision-mesjes

Draadloze Quick Clean Pod

Power Adapt-sensor

De SteelPrecision-mesjes maken tot wel
90.000 knipbewegingen per minuut, scheren
glad en scheren meer haar per beweging**. De
45 hoogwaardige messen zijn zelfslijpend en
gemaakt in Europa.
Motion Control-sensor

De intelligente gezichtshaarsensor meet de
haardichtheid 125 keer per seconde. De
technologie past het scheervermogen
automatisch aan voor moeiteloos en zacht
scheren.

Met het krachtige reinigingsstation reinigt en
smeert u uw scheerapparaat grondig in slechts
1 minuut, zodat het langer optimaal blijft
presteren. Het station is 10x eﬀectiever dan
reiniging met water****. Het is het kleinste
reinigingsstation ter wereld, zodat u het
apparaat eenvoudig kunt opbergen en overal
kunt gebruiken.

360-D ﬂexibele scheerhoofden
Nat en droog

De technologie voor bewegingsdetectie houdt
bij hoe u zich scheert en leidt u naar een
eﬃciëntere techniek. Na slechts drie
scheerbeurten bereikte het merendeel van de
mannen een betere scheertechniek voor
minder scheerbewegingen***.

Volledig ﬂexibele scheerkoppen draaien 360°
om uw gezichtscontouren te volgen. Ervaar
optimaal huidcontact voor een grondige en
comfortabele scheerbeurt.

Kies een scheerroutine die bij u past. Met Wet
& Dry kunt u kiezen voor een comfortabele
droge scheerbeurt of een verfrissende natte
scheerbeurt. U kunt met gel of schuim scheren,
zelfs onder de douche.
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Speciﬁcaties
Scheerresultaten
Scheersysteem: SteelPrecision-mesjes
Contourvolgend: 360-D ﬂexibele
scheerhoofden
SkinIQ-technologie: Beschermende SkinGlidecoating, Motion Control-sensor, Power Adaptsensor
Gebruiksgemak
Nat en droog: Nat en droog te gebruiken
Display: Motion Control-indicator, LEDdisplay, Indicatie voor batterij opladen,
Reisslot
Reiniging: Open met één druk op de knop,
Volledig afspoelbaar
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Vermogen
Gebruikstijd: 60 minuten
Opladen: Volledig opladen in 1 uur, Snel
opladen in 5 minuten
Automatisch voltage: 100 - 240 V
Energieverbruik in stand-by: 0,04 W
Maximaal energieverbruik: 9 W
Batterijtype: Li-ion
Ontwerp
Handvat: Rubberen greep
Kleur: Inktzwart
Scheerhoofden: Hoekig
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Software
App: GroomTribe, Aansluiting via Bluetooth®
Compatibiliteit met smartphone: iPhone- en
Android™-apparaten
Service
2 jaar garantie
Vervangend scheerhoofd SH71: Elke 2 jaar
vervangen met SH71
Accessoires
Geïntegreerde uitklapbare trimmer
Quick Clean Pod: 1 cartridge meegeleverd, Ja
Oplader
Onderhoud: Reinigingsborsteltje
Reizen en opslag: Reisetui

* vergeleken met niet-gecoat materiaal
* * Getest in vergelijking met Philips-serie 3000.
* * * Gebaseerd op gebruikers van de Philips S7000- en
GroomTribe-app in 2019.
* * * * scheerresten na gebruik van reinigingsvloeistof vs.
water in de cassette met elkaar vergeleken.

