Máquina barbear elétrica a
húmido e seco, série 9000
Shaver S9000 Prestige
Lâminas de precisão NanoTech
Anéis SkinComfort
Sensor BeardAdapt
Base p/carregamento Qi sem
ﬁos
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Descubra o barbear mais rente com uma
máquina de barbear elétrica
para um conforto de pele sem cedências
A Philips S9000 Prestige desliza suavemente sobre a sua pele, cortando cada
pelo excecionalmente rente, mesmo numa barba de 7 dias. O resultado é um
corte rente e uma suavidade impressionante.
O barbear mais rente com uma máquina de barbear elétrica
Acompanhe cada contorno, cortando até mesmo os pelos mais difíceis
Lâminas com rebordos extra fortes e aﬁados para um barbear mais rente
Para um conforto da pele sem cedências
Adapta-se 15x/seg para um barbear sem esforço, mesmo numa barba de 7 dias
Menos passagens para um excelente conforto para a pele
Personalize o seu barbear escolhendo entre três regulações
Anéis revestidos com pigmentos metálicos para um deslizar excelente
Experiência premium
Protege a sua máquina, os acessórios e a base para carregamento Qi
Barbear confortável a húmido ou a seco
Basta abrir a cabeça de corte e passá-la por água para uma limpeza fácil
Carregue totalmente a sua máquina de barbear em três horas com a base para
carregamento Qi
Estilizador de encaixe para barba com 5 regulações de comprimento
Base para carregamento Qi incluída, para carregamento sem ﬁos
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Destaques
Lâminas de precisão NanoTech

Sensor BeardAdapt

ContourDetect multidirecional

As lâminas de precisão NanoTech são
reforçadas com nanopartículas, e possuem
rebordos aﬁados extra fortes e resistentes.
Cortam o pelo com a mais elevada precisão,
proporcionando um barbear extremamente
rente, ao nível da pele.

Barbeie até mesmo uma barba de 7 dias sem
esforço. O sensor BeardAdapt veriﬁca a
densidade do pelo 15 vezes por segundo e
adapta automaticamente a máquina de
barbear ao pelo.

Obtenha um barbear extremamente rente e
suave. As cabeças ContourDetect
multidirecionais acompanham cada contorno
do rosto, cortando até mesmo os pelos mais
difíceis.

Sistema de excelente conforto para pele

Estilizador de barba SmartClick

O nosso excelente sistema de conforto para a
pele permite um barbear de elevada eﬁciência,
até mesmo numa barba mais
comprida (até 7 dias). As novas aberturas, mais
largas e redondas, agarram mais pelos a cada
passagem, o que resulta numa diferença que
pode ser sentida: excelente conforto para pele.

Mude o seu estilo com o estilizador de barba
SmartClick. Escolha entre 5 regulações de
comprimento para criar tudo – desde uma
barba perfeita a uma barba curta aparada com
perfeição. As pontas e os pentes arredondados
do aparador de barba foram concebidos para
evitar irritações da pele.

Anéis SkinComfort

Obtenha um barbear extremamente suave para
a sua pele, com os anéis SkinComfort. Os
anéis com pigmentos metálicos possuem uma
camada antifricção para um deslizamento
soberbo.
Base p/carregamento Qi sem ﬁos

Deﬁnições pessoais de conforto

Carregue a sua máquina de barbear, ou
qualquer outro dispositivo compatível com Qi,
através de tecnologia sem ﬁos colocando-a
simplesmente sobre a base para carregamento
Qi fornecida com a máquina de barbear.

Escolha entre 3 modos para personalizar o seu
barbear: Sensível – para um barbear suave e
cuidado. Normal – para um barbear cuidado
diário. Rápido – para um barbear rápido que
economiza tempo.

Logótipo Verde da Philips
Os Produtos verdes da Philips podem reduzir
os custos, o consumo energético e as
emissões de CO2. Como? Estes proporcionam
uma melhoria ambiental signiﬁcativa numa ou
em várias das vertentes ecológicas da Philips eﬁciência energética, embalagem, substâncias
perigosas, peso, reciclagem e eliminação e
ﬁabilidade da vida útil.
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Especiﬁcações
Desempenho do barbear
Sistema de barbear: Lâminas de precisão
NanoTech, Sistema de excelente conforto para
pele
Seguimento de contornos: ContourDetect
multidirecional
SkinComfort: Anéis SkinComfort, Sensor
BeardAdapt, Sistema de excelente conforto
para pele
Deﬁnições pessoais de conforto: Deﬁnições
Sensível-Normal-Rápido

Acessórios
SmartClick: Estilizador da barba
Bolsa: Bolsa
Fácil de utilizar
Visor: Indicador da % do nível da bateria
Húmido e seco: Utilização a húmido e a seco
Limpeza: Limpeza de 3 níveis, Lavável
Design
Acabamento: Elegância intemporal
Pega: Pega e manuseamento ergonómicos
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Potência
Carregamento: Base para carregamento Qi
Carga rápida: 18 minutos
Tempo de carga: 3 horas
Autonomia: 60 minutos
Assistência
2 anos de garantia
Cabeça de substituição: Substituir a cada 2
anos por SH98

* Em comparação com outras marcas líderes de alta
qualidade. Testada em barbas de 1 a 3 dias.

