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Vrnite brivnik v stanje novega
Za najboljše rezultate brivne glave zamenjajte vsaki 2 leti

Z brivnikom v dveh letih uporabe obrijete 9 milijonov obraznih dlak. Zamenjajte

brivne glave in ponovno zagotovite 100 % zmogljivost

Ena poteza, natančno britje

Idealno vodi dlake za gladko britje z rezili V-Track

Dvigne dlake za udobno in natančno britje

Enostavna uporaba

Opomnik za zamenjavo

Ponastavite brivnik po zamenjavi brivnih glav

Enostavna zamenjava glav

Vrnite brivnik v stanje novega



Brivne glave SH90/50

Značilnosti Specifikacije

Natančna rezila V-Track

Patentirana natančna rezila V-Track vsako

dlako nežno postavijo v najboljši položaj za

rezanje, tudi če so dlake poležene ali različnih

dolžin. To omogoča 30 % bližje britje in manj

potez, zato je koža vedno v odličnem stanju.

Tehnologija Super Lift&Cut

Zagotovite si britje tik ob koži s sistemom

dvojnih rezil Super Lift & Cut. Prvo rezilo

privzdigne vsako dlako, medtem ko drugo rezilo

udobno reže pod nivojem kože za zares gladko

kožo.

Opomnik za zamenjavo

Najnovejši brivniki Philips imajo vgrajen

opomnik za zamenjavo v obliki simbola brivne

enote. Ko simbol zasveti, morate zamenjati

brivne glave.

Enostavna zamenjava

1. Snemite nosilec brivnih glav. 2. Nosilec

pritrdilnega obročka namestite na pritrdilni

obroček, obrnite v levo in dvignite z brivne

glave. 3. Brivne glave zamenjajte z novimi. 4.

Pritrdilni obroček z nosilcem namestite na

brivno glavo in obrnite v desno, da ga pritrdite.

5. Ponovno pritrdite nosilec brivnih glav. 6.

Brivnik ponastavite tako, da za več kot 5

sekund pridržite gumb za vklop/izklop.

Ponastavitev brivnika

Po zamenjavi brivnih glav lahko opomnik za

zamenjavo ponastavite tako, da gumb za

vklop/izklop pridržite več kot 7 sekund. V

nasprotnem primeru se sprožilnik samodejno

izklopi po 9 zaporednih britjih.

Vrnite brivnik v stanje novega

Brivne glave zamenjajte vsaki 2 leti, da

zagotovite 100 % zmogljivost.

Brivne glave

Združljiva vrsta izdelka: SHAVER Series 9000

(S9xxx)

Št. brivnih glav v škatli: 3

Dodatna oprema

Priloženo v paketu: Nosilec pritrdilnega

obročka

 

Zeleni logotip Philips

Philips ima okolju prijazne izdelke, s katerimi

lahko zmanjšate stroške, porabo energije in

izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih prizadevanja za

varovanje okolja – energijska učinkovitost,

embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in

odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko

dobo.
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