Rakhuvuden
Shaver S9000
Prestige
NanoTech-precisionsblad
Passar SP98xx

SH98/80

Gör din rakapparat som ny
Byt rakhuvud vartannat år för bästa resultat
På två år har rakhuvudena rakat 9 miljoner hår i ansiktet. Byt ut rakhuvudena och få
tillbaka 100 % prestanda. Kompatibel med rakapparaten i 9000-serien
Kompatibilitet
Extra rakhuvuden för S9000 Prestige
Den närmaste elektriska rakningen
Extra starka och vassa rakblad för otrolig närhet
Färre rakdrag. Mindre obehag för huden.
Glider lätt över huden
Lättanvänd
Byt ut rakhuvudena i endast två steg
Enkelt att byta
Det enklaste sättet att optimera rakapparatens prestanda

Rakhuvuden

SH98/80

Funktioner
Kompatibla med S9000 Prestige

installera de nya rakhuvudena i endast två
steg, vilket förenklar grundlig rengöring av
rakapparaten och optimerar din dagliga
rakning.

Superb SkinComfort-ringar

NanoTech-precisionsblad

De extra rakhuvudena SH98 är kompatibla
med S9000 Prestige.

Rakapparaten S9000 Prestige har
SkinComfort-ringar med antifriktion, vilket ger
suverän och behaglig glidförmåga över huden.

Enkelt att byta
Bytespåminnelse
Få en extremt nära rakning med den elektriska
Philips S9000 Prestige-rakapparaten. Med
NanoTech-precisionsblad med långvarig
skärpa klipps håret med högsta precision för
bästa resultat.
Utmärkt hudvårdssystem
1. Dra bort överdelen på skärhuvudet. 2. Ersätt
med den nya rakhuvudslösningen. 3. Återställ
rakapparaten genom att hålla på/av-knappen
intryckt i mer än 5 sekunder.

De senaste Philips-rakapparaterna har
inbyggd bytespåminnelse i form av
skärhuvudssymbolen. Den här symbolen tänds
så att du vet när det är dags att byta
rakhuvuden.

Uppgraderad lösning

Få en mycket eﬀektiv rakning, även på längre
skägg. Den här Philips-rakapparaten har
bredare, rundare öppningar som fångar upp
mer hår per drag och gör att du slipper raka
samma område ﬂera gånger.

Den uppgraderade lösningen gör det enklare
än någonsin att underhålla din Philipsrakapparat. Det här nya formatet gör att du kan
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Speciﬁkationer
Rakhuvuden
Passar produkttyp: SP98xx

Tillbehör
Innehåll: Låsringar, Skärhuvud
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