
 

Elektrisk Wet & Dry-

shaver

Shaver series 9000

 
Tryksensor

Dual SteelPrecision-skær

Dermatologisk testet

Fleksible 360-D-hoveder

 

S9986/59 Suveræn tæthed*, personlig hudkomfort

med SkinIQ-teknologi

Den mest intelligente shaver med A.I giver dig utrolig hudkomfort. Få feedback på

barberingstrykket for at beskytte din hud, mens håret klippes endnu tættere, selv

på 5-dages skægstubbe. Den registrerer, styrer og tilpasser sig dit unikke ansigt.

En tæt barbering

Følger dit ansigts konturer

Avanceret præcision giver en tættere barbering*

Perfekt glideevne for bedre beskyttelse af huden

SkinIQ-teknologi

Hjælper dig med at barbere dig med optimalt tryk

Tilpasser sig dit skæg for at give ubesværet barbering

Få styr på din teknik med Philips GroomTribe-appen

Guider dig til en forbedret teknik med færre strøg

Til en praktisk barbering

Effektiv rensekapsel til vedligeholdelse og hygiejne

60 minutters barbering efter én times opladning

Vælg en praktisk tør eller en opfriskende våd barbering

Opjævn dit overskæg og bakkenbarter

5 længdeindstillinger til alsidig trimning af skæg



Elektrisk Wet & Dry-shaver S9986/59

Vigtigste nyheder

Tryksensor

Brug af det rigtige tryk er nøglen til tæthed

og beskyttelse af huden. Avancerede sensorer

i shaveren registrerer det tryk, du påfører, og

det innovative lyssignal vises, når du trykker

for hårdt eller for lidt. For en personlig

barbering, der passer til dig.

Dual SteelPrecision-skær

Med op til 150.000 skærehandlinger i

minuttet barberer Dual SteelPrecision-

skærene tæt. De 72 højtydende skær er

selvslibende og fremstillet i Europa.

Sensor til bevægelseskontrol

Teknologi til bevægelsesregistrering

registrerer, hvordan du barberer dig, og

guider dig til en mere effektiv teknik via vores

GroomTribe-app. Efter blot tre barberinger

opnåede de fleste mænd en bedre

barberingsteknik med færre strøg**.

Beskyttende SkinGlide-belægning

Der ligger en beskyttende belægning mellem

skærene og huden. Der er op til 2.000

mikrokugler, der dækker hver

kvadratmillimeter. Minimerer irritation ved at

reducere 25 % friktion på huden***.

Power Adapt-sensor

Den intelligente sensor til ansigtshår aflæser

hårets tæthed 500 gange i sekundet.

Teknologien tilpasser sig automatisk

skærestyrken og giver ubesværet og nænsom

barbering.

Fleksible 360-D-hoveder

Denne elektriske Philips-shaver er designet

til at følge ansigtets konturer og har fuldt

fleksible hoveder, der drejer 360° for at opnå

en grundig og behagelig barbering.

Individuel tilpasning via app

Par din elektriske Philips-shaver med

GroomTribe-appen, og få styr på din teknik.

Du skal blot følge dine fremskridt og tilpasse

din rutine for at opnå en tæt og behagelig

barbering.

Ledningsfri kapsel til hurtig rengøring

Rensekapslen er 10 gange så effektiv som

rengøring med vand**** og renser og smører

shaveren grundigt på blot 1 minut. Den er

med til at opretholde shaverens ydeevne og

forbedrer hygiejnen.

Våd og tør barbering

En våd og tør shaver, der tilpasser sig dine

præferencer. Vælg en praktisk tørbarbering,

eller kombiner med din yndlingsbarberskum

eller -gel for en forfriskende vådbarbering.



Elektrisk Wet & Dry-shaver S9986/59

Specifikationer

Brugervenlig

Wet & Dry: Våd og tør brug

Display: Avanceret OLED-display,

Trykvejledning, Indikator for batterikapacitet,

Indikator for bevægelseskontrol, Rejselås

Rengøring: Åbnes med et enkelt tryk, Vaskbar

Barberingsresultat

Konturfølgende: Fleksible 360-D-hoveder

Barberingssystem: Dual SteelPrecision-skær

SkinIQ-teknologi: Tryksensor, Beskyttende

SkinGlide-belægning, Sensor til

bevægelseskontrol, Power Adapt-sensor

Tilbehør

Tilbehør: Skægstyler

Vedligeholdelse: Rensebørste

Opladeholder

Kapsel til hurtig rengøring: Ja, 1 patron

medfølger

Integreret pop-up-trimmer

Rejse og opbevaring: Rejseetui

Design

Håndgreb: Gummigreb

Farve: Blæksort

Skær: Vinklet

Strøm

Batteritype: Li-ion

Automatisk spændingstilpasning: 100-240 V

Opladning: Fuld opladning på 1 time,

Lynopladning på 5 min.

Driftstid: 60 minutter

Maks. strømforbrug: 9 W

Service

Udskiftningsskær: Udskift hvert 2. år med

SH91

2 års garanti

Software

App: GroomTribe, Tilsluttes via Bluetooth®

Softwareopdatering: Philips tilbyder

relevante softwareopdateringer i en periode

på 2 år efter købsdatoen

Smartphone-kompatibilitet: iPhone- og

Android™-enheder

* I forhold til forgængeren i Philips S9000-serien

* * Baseret på brugere af Philips Series S7000 og

GroomTribe-appen i 2019.

* * * Sammenlignet med materiale uden belægning

* * * * Sammenligning af rester fra barbering efter brug

af rensevæske i forhold til vand i patronen
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