
 

 

Philips Beard trimmer 9000 
Prestige
Baardtrimmer

SteelPrecision-technologie
PowerAdapt-sensor
Batterij-indicator met 3 niveaus
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et beste van Philips
rfectioneer uw stijl met de Prestige Edition-trimset, die onze BT9000 Prestige voor 
geëvenaarde precisie en trimmen combineert met OneBlade, om haar van iedere 
gte nauwkeurig te scheren en bij te werken.

Veelzijdigheid
• Strakke lijnen
• Scheer haar af
• Unieke OneBlade-technologie

Premium ervaring
• Gemaakt om de tand des tijds te doorstaan
• Bewaren en meenemen

Consistente en efficiënte trimprestaties
• Een trimmer met de kracht om baarden te bedwingen

De nauwkeurigste trimbeurt*
• Altijd op uw lengte getrimd
• Glijdt over de huid voor een glad resultaat
• Scherpe, metalen mesjes snijden nauwkeurig zonder te trekken
• Ultieme precisie en gelijkmatige resultaten



 SteelPrecision-technologie

De Philips-baardtrimmer 9000 Prestige is 
uitgerust met de gloednieuwe SteelPrecision-
technologie, die bestaat uit een geïntegreerde 
metalen trimkam en een krachtige mesunit. Dit 
systeem buigt niet zoals een plastic trimkam, 
ongeacht hoeveel druk er wordt uitgeoefend. 
Zo levert hij altijd de meest gelijkmatige en 
nauwkeurige trimresultaten*.

Huidgeleider die wrijving tegengaat

Zorg voor het meest gelijkmatige resultaat met 
uw trimbeurt. Deze baardtrimmer voor 
mannen volgt altijd de contouren van uw 
gezicht, met een antiwrijvingslaag die het 
apparaat moeiteloos en comfortabel over uw 
huid laat glijden.

Volledig metalen mesjes

Onze volledig metalen mesjes blijven 
levenslang scherp. En dankzij de speciale vorm 
van de mesjes knipt de baardtrimmer 9000 

Prestige zelfs het dikste haar zonder eraan te 
trekken.

Precisie van 0,2 mm

Het is uw baard, dus u bepaalt hoe lang u hem 
wilt hebben. Zet de precisieknop van uw 
Philips-trimmer op een van de 30 
lengtestanden van 0,4 tot 10 mm.

PowerAdapt-sensor

De stalen baardtrimmer leest de haardichtheid 
125 keer per seconde af. De PowerAdapt-
sensor past de motor automatisch aan voor 
een constant vermogen en moeiteloze 
trimprestaties.

Duurzame stalen behuizing

De Philips 9000 Prestige is ontworpen om de 
tand des tijds te doorstaan. De hoogwaardige 
roestvrijstalen behuizing is met de hand 
afgewerkt, met de grootste aandacht voor 
detail, waardoor u verzekerd bent van een 
blijvende premium ervaring.

Premium reisetui

Dankzij het premium reisetui blijft alles bij 
elkaar wanneer u thuis of onderweg bent.

Strakke lijnen

Met het dubbelzijdige mesje krijgt u in enkele 
seconden precies getrimde lijnen, zodat u elke 
geknipte haar kunt zien.

Scheer haar af

Het OneBlade-scheerapparaat scheert niet zo 
dicht op de huid als een traditioneel mes en 
voelt dus comfortabel. Scheer tegen de 
haargroei in en scheer haar van elke lengte 
eenvoudig af.
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Vermogen
• Automatisch voltage: 100 - 240 V
• Opladen: Volledig opladen in 1 uur, Volledig 

opgeladen in 4 uur (OneBlade), Snel opladen in 5 
min (Multigroom)

• Gebruikstijd: 120 minuten (Multigroom), 60 
minuten (OneBlade)

• Batterijtype: Lithium-ion

Gebruiksgemak
• Batterij-indicator: Indicator met 3 niveaus
• Reiniging: 100% waterbestendig
• Instelwiel: Eenvoudig in te stellen lengtestanden
• Bediening: Met of zonder snoer te gebruiken

Scheersysteem
• Knipelement: Volledig metalen mesjes

• Diverse lengtestanden: 0,4 mm tot 10 mm
• Aantal lengte-instellingen: 30
• Precisie (grootte van stappen): 0,2 mm
• Unieke OneBlade-technologie
• Snijtechnologie: SteelPrecision, huidgeleider

Accessoires
• Trimkam: Opzetbare trimkam voor lange baarden
• Hoge kwaliteit etui voor opbergen & reizen

Service
• Vervangend scheerhoofd: QP210, QP220, QP610, 

QP620, Om de 4 maanden vervangen*
• 2 jaar garantie
• Gebruik: Olie in pakket
•
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* Gebaseerd op objectieve gelijkmatigheidstests voor deze prijsklasse, 
met close-upbeelden, uitgevoerd door een extern bureau

* Elk mesje gaat tot 4 maanden mee voor de beste scheerervaring. Op 
basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Het daadwerkelijke 
resultaat kan variëren.
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