
 

Електрическа самобръсначка
за мокро и сухо бръснене

Shaver series 9000

  PRO система ножчета V-Track

Глави ContourDetect в 8 посоки

Система SmartClean PLUS

Тример за брада SmartClick

 

S9711/31 Съвършенство във всяко движение
Отрязва до 20% повече косъмчета* с едно движение
Самобръсначката от серия 9000 е най-съвършената ни досега. Уникалната технология за
следване на контурите на лицето гарантира изключително гладко бръснене дори и на
труднодостъпните зони. Системата V-Track насочва косъмчетата в най-добрата позиция за
най-гладко бръснене.

Лесна употреба
Самобръсначката може да се изплаква с течаща вода
Интуитивните икони правят използването на функциите лесно
Предоставя се с 2-годишна гаранция
60 минути безкабелно бръснене след един час зареждане

Комфортно бръснене
Персонализирайте бръсненето си с избор между три настройки
Изпитайте комфортно сухо или освежаващо мокро бръснене с технологията Aquatec

Проектирана за съвършенство
Нашата най-добра система за бръснене на 1 – 3-дневна брада
Глави, движещи се в 8 различни посоки, за превъзходни резултати

Получете максимума от самобръсначката си
Запазете самобръсначката си като нова със SmartClean
Приставка за оформяне на брада с 5 настройки за дължина
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Акценти
PRO система ножчета V-Track

Получете идеално гладко бръснене. PRO ножчетата
V-Track Precision нежно наместват всеки косъм в най-
добрата позиция за бръснене, от 1-дневна до 3-
дневна брада, дори и равни с кожата косъмчета и
тези под различен ъгъл. Бръсне 30% по-гладко* с по-
малко движения, оставяйки вашата кожа в чудесно
състояние.

Глави ContourDetect в 8 посоки

Следвайте всеки контур на лицето и шията с главите
ContourDetect, огъващи се в 8 посоки. С всяко
движение ще захващате 20% повече косъмчета.
Резултатът е изключително плътно, гладко бръснене.

Персонални настройки за комфорт

Избирайте между 3 режима, за да персонализирате
бръсненето си: Чувствително – за нежно, но и
щателно бръснене. Нормално – за щателно
ежедневно бръснене. Бързо – за бързо бръснене,
което пести време.

Aquatec за мокро и сухо бръснене

Изберете как предпочитате да се бръснете. С
уплътнението AquaTec за мокро и сухо бръснене
можете да изберете бързо, но комфортно сухо
бръснене или бръснене на мокро – с гел или пяна –
дори под душа.

Система SmartClean PLUS

С едно докосване на бутон SmartClean PLUS
почиства, смазва, подсушава и зарежда
самобръсначката ви, за да може тя да е в най-добра
форма всеки ден.

Тример за брада SmartClick

Променете стила си с приставката за оформяне на
брада SmartClick. Изберете от 5 настройки за
дължина, за да създадете всяко желано оформяне от
набола брада до къса, прилежно подрязана такава.
Заоблените крайчета и гребени са проектирани да
предотвратяват кожните раздразнения.

Цифров дисплей

Интуитивният дисплей показва подходяща
информация, като ви позволява да получите най-
добрата ефективност от самобръсначката си: –
Индикатор за батерия с 3 цифри (%) – Индикатор за
почистване – Индикатор за изтощена батерия –
Индикатор за смяна на глава – Индикатор за
заключване при пътуване

60 минути безкабелно бръснене

Сега батерията на всички самобръсначки Philips се
радва на изключително дълъг живот, а системата за
зареждане ви предлага два удобни варианта – 60
минути работа след един час зареждане или бързо
зареждане за едно пълно бръснене. Всички
самобръсначки Shaver series 9000 са разработени за
работа само в безжичен режим, за да се гарантира
безопасността при мокро бръснене.

Изцяло миеща се самобръсначка

Просто отворете главата на самобръсначката, за да я
изплакнете старателно с течаща вода.
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Спецификации
Захранване
Зареждане: 1-часово пълно зареждане, Бързо
зареждане за 1 бръснене, Бързо зареждане – 5
минути за 1 бръснене
Автоматичен избор на напрежение: 100 – 240 V
SmartClick: Приставка за оформяне на брада
Дръжка: Ергономичен захват и управление
Тип батерия: Литиево-йонна
Система за бръснене: PRO система ножчета V-Track,
Функция Super Lift & Cut, Ножчета V-Track Precision
PRO
Цвят: Полиран хром
Почистване: Може да се мие изцяло
Следване на контура: Глави ContourDetect в 8

Следване на контура: Глави ContourDetect в 8
посоки
SkinComfort: AquaTec за мокро и сухо бръснене
Калъф: Калъф за пътуване
Дисплей: % Индикатор за ниво на батерията,
Индикатор за почистване, Индикатор за изтощена
батерия, Индикатор за смяна на бръснещите глави,
Индикатор за заключване при пътуване
SmartClean: Почистваща касета (приложена)
Мощност в режим на готовност: 0,1 W
SmartClean PLUS: Почиства, Смазва, Суши, Зарежда,
Почистваща касета (приложена)
Оформяне: Вградена сгъваема машинка за
подстригване
Максимална консумация на енергия: 9 W

Максимална консумация на енергия: 9 W
Персонални настройки за комфорт: Настройки
"Чувствително", "Нормално" и "Бързо"

Сервиз
Сменяема глава: Подменяйте на всеки 2 години с
SH90
2 години гаранция

Софтуер
Актуализиране на софтуера: Philips предлага
съответните актуализации на софтуера за период от
2 години след датата на покупката

* Отрязва до 20% повече косми – в сравнение със SensoTouch
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