
 

Máquina de barbear
elétrica a húmido/seco

Shaver series 7000

 
Revestimento SkinGlide protetor

Lâminas SteelPrecision

Sensor Motion Control

Cabeças flexíveis 360-D

 

S7782/53 Barbear rente, proteção avançada da pele

com tecnologia SkinIQ

A Philips Series 7000 desliza suavemente sobre a sua pele, cortando cada pelo

rente, mesmo em barbas de 3 dias. Equipada com tecnologia SkinIQ avançada, a

máquina de barbear deteta, adapta-se à densidade do pelo e orienta o

movimento correto, para um maior conforto da pele.

Um barbear rente

Desempenho eficiente em cada passagem

As cabeças flexíveis seguem os contornos faciais

Concebidas para um corte preciso e eficiente

Tecnologia SkinIQ

Reduz a fricção na pele para minimizar a irritação

Orienta-o para conseguir uma técnica melhorada com menos passagens

Experiência de barbear melhorada com a aplicação

Ajusta-se à sua barba para um barbear sem esforço

Para um barbear prático

Limpeza profunda em apenas 1 minuto para um barbear higiénico

Barbeie-se a húmido, a seco e até debaixo do chuveiro

Aparador de patilhas integrado na máquina

Acessório aparador para pelos do nariz

Até 60 minutos de autonomia sem fios após carregamento total



Máquina de barbear elétrica a húmido/seco S7782/53

Destaques

Revestimento SkinGlide protetor

Existe um revestimento protetor entre as

cabeças da máquina de barbear e a sua pele.

Composto por até 2000 microesferas por

milímetro quadrado, reduz a fricção sobre a

pele em 25%*, para minimizar a irritação.

Lâminas SteelPrecision

Com até 90 000 ações de corte por minuto, as

lâminas SteelPrecision proporcionam um

barbear rente, cortando mais pelos a cada

passagem**. As 45 lâminas de alto

desempenho têm afiação automática e são

fabricadas na Europa.

Sensor Motion Control

A tecnologia de deteção de movimento

acompanha a forma como se barbeia e

orienta-o para uma técnica mais eficiente.

Depois de apenas três sessões de barbear, a

maioria dos homens desenvolveu uma melhor

técnica de barbear com menos passagens***.

Personalização através da aplicação

Aperfeiçoe o seu barbear emparelhando a sua

máquina de barbear com a aplicação Philips

GroomTribe. De sessão a sessão, controle o

progresso da sua pele, personalize o seu

barbear e domine a sua técnica para um

barbear tão rente quanto suave para a pele.

Sensor Power Adapt

O sensor inteligente de pelos faciais lê a

densidade do pelo 125 vezes por segundo. A

tecnologia adapta-se automaticamente ao

poder de corte para um barbear suave e sem

esforço.

Cabeças flexíveis 360-D

As cabeças totalmente flexíveis rodam a 360°

para seguir os contornos faciais. Desfrute de

um contacto perfeito com a pele para um

barbear cuidado e confortável.

Cabeças de precisão com orientação do pelo

A nova forma das cabeças de corte foi

concebida para proporcionar precisão. A

superfície é melhorada com canais de

orientação do pelo, concebidos para mover os

pelos para uma posição de corte eficaz.

Quick Clean Pod sem fios

O potente sistema de limpeza limpa e lubrifica

cuidadosamente a sua máquina de barbear

em apenas 1 minuto, mantendo o seu melhor

desempenho durante mais tempo. É 10 vezes

mais eficaz do que a limpeza com água****. É

o sistema de limpeza mais pequeno do

mundo, para que possa guardá-lo facilmente e

utilizá-lo em qualquer lugar.

Húmido e seco

Adapte a sua rotina de barbear às suas

necessidades. Com a tecnologia Wet & Dry,

pode optar por um barbear a seco confortável

ou um barbear húmido refrescante. Pode

barbear-se com gel ou espuma, até debaixo

do chuveiro.
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Especificações

Desempenho do barbear

Sistema de barbear: Lâminas SteelPrecision

Seguimento de contornos: Cabeças flexíveis

360-D

Tecnologia SkinIQ: Revestimento SkinGlide

protetor, Sensor Motion Control, Sensor Power

Adapt

Fácil de utilizar

Húmido e seco: Utilização a húmido e a seco

Visor: Indicador de controlo de movimento,

Visor LED, Indicador do nível de carga,

Bloqueio de viagem

Limpeza: Abertura com um só toque, Lavável

Potência

Autonomia: 60 minutos

Carregamento: Carga completa em 1 hora,

Carga rápida de 5 minutos

Voltagem automática: 100-240 V

Consumo em modo de espera: 0,04 W

Consumo máximo de energia: 9 W

Tipo de bateria: Iões de lítio

Design

Pega: Pega em borracha

Cor(es): Azul crepúsculo

Cabeças de corte: Angulares

Software

App: GroomTribe, Ligação através de Bluetooth

Compatibilidade com smartphones:

Dispositivos iPhone e Android™

Assistência

Garantia de 2 anos

Cabeça de substituição SH71: Substituir a cada

2 anos por SH71

Acessórios

Aparador de patilhas integrado

Quick Clean Pod: Sim, 1 recarga incluída

Base de carga

Manutenção: Escova de limpeza

Transporte e armazenamento: Estojo de

viagem

Acessórios: Aparador para pêlos do nariz

* em comparação com material sem revestimento

* * Testado em comparação com a Philips Series 3000.

* ** Com base nos utilizadores da série S7000 e da

aplicação GroomTribe da Philips em 2019.

* *** Comparação de resíduos de barbear após a

utilização de líquido de limpeza vs. água na recarga
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