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Dokonalá hladkosť*, prispôsobený pocit komfortu
na pokožke
s technológiou SkinIQ
Najšikovnejší holiaci strojček s umelou inteligenciou vám poskytne neuveriteľný
pocit komfortu na pokožke. Poskytuje vám spätnú väzbu na tlak pri holení, aby
ochránil vašu pokožku, a zároveň holí hladšie dokonca aj pri 5-dňovej brade.
Sníma, vedie a prispôsobuje sa vašej jedinečnej tvári.
Hladké oholenie
Sleduje obrysy vašej tváre
Pokročilá presnosť na hladšie oholenie*
Plynulé kĺzanie na zaistenie lepšej ochrany pokožky
Technológia SkinIQ
Pomáha vám oholiť sa s využitím optimálneho tlaku
Prispôsobí sa brade pre holenie bez námahy
Zdokonaľte svoju techniku pomocou aplikácie Philips GroomTribe
Povedie vás lepšou technikou s menším množstvom ťahov
Pre praktické holenie
Výkonná kapsula na čistenie slúži na údržbu a zachovanie hygieny
60 minút holenia po 1 hodine nabíjania
Vyberte si praktické oholenie nasucho alebo osviežujúce oholenie namokro
Zarovnajte si fúzy a bokombrady
5 nastavení dĺžky pre všestrannú údržbu brady
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Technické údaje
Dizajn
Telo: Gumené držadlo
Farba: Atramentová čierna
Holiace hlavy: Hranaté
Jednoduché použitie
Čistenie: Otvorenie jediným dotykom, Plne
umývateľný
Holenie za mokra aj za sucha: Na suché aj
mokré použitie
Displej: Pokrokový displej OLED, Usmernenie
k vyvíjanému tlaku, Indikátor úrovne nabitia
batérie, Indikátor ovládania pohybu, Cestový
zámok

Výkon pri holení
Sledovanie kontúr: Flexibilné hlavy 360-D
Holiaci systém: Čepele Dual SteelPrecision
Technológia SkinIQ: Snímač na kontrolu tlaku,
Ochranná vrstva SkinGlide, Snímač pohybu
Motion Control, Snímač Power Adapt
Príkon
Prevádzková doba: 60 minút
Nabíjanie: Úplné nabitie za 1 hodinu, Rýchle
5-minútové nabíjanie
Typ batérie: Li-ion
Automatická voľba napätia: 100 – 240 V
Max. spotreba energie: 9 W
Príslušenstvo
Stojan na nabíjanie
Údržba: Čistiaca kefka
Nadstavce: Nástroj na tvarovanie brady

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny
špecifikácií bez oznámenia.
Ochranné známky sú majetkom
Koninklijke Philips N.V. alebo ich
príslušných vlastníkov.

Dátum vydania
2022 ‑ 11‑ 30
Verzia: 10.8.1

www.philips.com

Kapsula na rýchle čistenie: Áno, Balenie
obsahuje 1 kazetu
Integrovaný výklopný zastrihávač
Cestovanie a skladovanie: Cestovné puzdro

Servis
Náhradná hlava: Vymieňajte každé 2 roky za
model SH91
2-ročná záruka
Softvér
Ap.: GroomTribe, Pripája sa cez Bluetooth®
Aktualizácia softvéru: Spoločnosť Philips
ponúka príslušné aktualizácie softvéru po
dobu 2 rokov od dátumu zakúpenia.
Kompatibilita smartfónu: Zariadenia iPhone a
Android™

* v porovnaní s predchodcom Philips Series S9000
* * Založené na sérii Philips S7000 a používateľoch
aplikácie GroomTribe v roku 2019
* * * v porovnaní s materiálom bez povrchovej úpravy
* * * * porovnanie nečistôt vzniknutých holením po
použití čistiacej tekutiny v kazete v porovnaní s vodou

