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S7782/50 PHILIPS
8710103939337

Categorie: Scheerapparaat
Merk:

Philips

Model:

S7782/50
8 710103 939337 >

€ 149,99

SCAN OM TE
BESTELLEN
Afgedrukt op: 07/03/2021 21:49

070321.2149.469221

BESCHRIJVING

Glad scheerresultaat, geavanceerde huidbescherming
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.
Vermindert wrijving op de huid om irritatie te minimaliseren
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.
Krachtige prestaties bij elk gebruik
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.
Leidt u naar een verbeterde techniek met minder bewegingen
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
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scheertechniek voor minder scheerbewegingen.
Grondige reiniging in slechts 1 minuut voor hygiënisch 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.
Verbeterde scheerervaring met app
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.
Opzetstuk neustrimmer
Ervaar de veelzijdigheid van uw scheerapparaat met het neustrimmerhulpstuk. Klik het hulpstuk vast om
ongewenst neus- en oorhaar te trimmen.

SPECIFICATIES
Accessoires

Algemeen

Opbergetui

Ja

Flexibele kop

Ja

Reinigingsborstel
meegeleverd

Ja

Geschikt voor
gevoelige huid

Ja

Scheersysteem

Scheerkoppen

Fysieke kenmerken

Gebruiksgemak

Kleur

Blauw

Secundaire kleur

Donkerblauw

Onderhoud & Reiniging

Afspoelbare kop
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Nat en droog
gebruik

Ja

Stroom

Ja
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Aantal batterijen
meegeleverd

1

Autonomie batterij
(in minuten)

60 min

Batterij

Ja
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meegeleverd
Batterijtechnologie

Lithium-ion

Batterijtype

Pack

Laadstation

Ja

Oplaadindicatie

Ja

Oplaadtijd

60 min

Snel opladen

Ja

Snoerloos

Ja

Trimmen

Precisietrimmer

Powered by

Ja

Niwzi Media Group

Pagina 3 / 3

