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Dermatološko preizkušeno

Prilagodljive glave 360-D

 
S9985/50

Izjemna gladkost*, vaši koži prilagojeno udobje

s tehnologijo SkinIQ

Najinteligentnejši brivnik, podprt z umetno inteligenco, zagotavlja izjemno udobje za kožo. Na voljo so povratne

informacije o pritiskanju med britjem, s katerimi boste lažje zaščitili svojo kožo in bolj gladko obrili dlake tudi 5 dni

stare brade. Brivnik zaznava, vodi in se prilagaja vašim edinstvenim linijam obraza.

Gladko britje

Sledi linijam vašega obraza

Napredna tehnologija za bolj gladko britje*

Gladko drsenje za boljšo zaščito kože

Tehnologija SkinIQ

Pomaga pri britju z optimalnim pritiskom

Prilagaja se vaši bradi za udobno britje

Izpopolnite svojo tehniko z aplikacijo Philips GroomTribe

Z njim izboljšate tehniko s čim manj prehodi brivnika

Za priročno britje

Zmogljiv čistilni pripomoček za vzdrževanje in higieno

60 minut britja z 1-urnim polnjenjem

Izberite priročno suho ali osvežilno mokro britje

Poskrbite za simetrijo brkov in zalizcev



Električni brivnik za mokro in suho britje S9985/50

Značilnosti

Senzor Pressure Guard

Za gladko britje in zaščito kože je pomemben

ravno pravšnji pritisk. Napredni senzorji v

brivniku zaznavajo pritisk, inovativni svetlobni

signal pa vam pokaže, če pritiskate preveč ali

premalo. Za vam prilagojeno ravno pravšnje

britje.

Dvojna rezila SteelPrecision

Dvojna rezila SteelPrecision z do 150.000 gibi

na minuto zagotavljajo gladko britje. 72

visokozmogljivih rezil je samoostrilnih in so

izdelana v Evropi.

Senzor, ki spremlja gibanje

Tehnologija za zaznavanje gibanja sledi

vašemu britju in pomaga izboljšati tehniko

britja z aplikacijo GroomTribe. Večina moških že

po treh britjih osvoji boljšo tehniko britja z manj

prehodi brivnika**.

Zaščitna prevleka SkinGlide

Med brivnimi glavami in kožo se nahaja

zaščitna prevleka. Izdelana je iz do 2000

mikrokroglic na en kvadratni milimeter. S 25 %

manjšim trenjem na koži zmanjšuje

draženje***.

Senzor prilagajanja moči

Pametni senzor za obrazne dlake izmeri

gostoto 500-krat na sekundo. Tehnologija

samodejno prilagaja moč britja za udobno in

nežno britje.

Prilagodljive glave 360-D

Ta električni brivnik Philips je zasnovan tako, da

s popolnoma prilagodljivimi glavami, ki se vrtijo

za 360°, sledi linijam vašega obraza za

temeljito in udobno britje.

Prilagajanje prek aplikacije

Povežite električni brivnik Philips z aplikacijo

GroomTribe in že ste pripravljeni na

izpopolnitev svoje tehnike. Nato samo

spremljajte napredek ter prilagodite svojo

rutino in dosegli boste gladko, do kože prijazno

britje.

Brezžični Quick Clean Pod

Zmogljiv čistilni pripomoček, ki je 10-krat

učinkovitejši od čiščenja z vodo****, v samo eni

minuti temeljito očisti in naolji vaš brivnik. S

tem vam pomaga ohraniti zmogljivost brivnika

in povečati higieno.

Mokro in suho britje

Brivnik za mokro in suho britje, ki se prilagaja

vašim željam. Izberete lahko običajno suho

britje ali pa si v kombinaciji s svojo najljubšo

peno ali gelom privoščite osvežujoče mokro

britje.
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Specifikacije

Napajanje

Čas delovanja: 60 minut

Samodejna napetost: 100–240 V

Vrsta baterije: Litij-ionska

Polnjenje: Povsem napolnjeno po 1 uri, 5-

minutno hitro polnjenje

Največja poraba moči: 9 W

Zasnova

Ročaj: Gumijast ročaj

Barva: Kromasto srebrna

Brivne glave: Oglata

Enostavna uporaba

Mokro in suho: Mokra in suha uporaba

Čiščenje: Odpiranje z enim dotikom,

Popolnoma pralno

Zaslon: Napreden OLED-zaslon, Vodnik za

pritisk, Indikator napolnjenosti baterije,

Indikator, ki spremlja gibanje, Potovalni zaklep

Dodatna oprema

Vzdrževanje: Ščetka za čiščenje

Quick Clean Pod: Da, Priložena je 1 kartuša

Vgrajeno vzmetno rezilo

Potovanje in shranjevanje: Potovalna torbica

Učinkovito britje

Prilagajanje linijam: Prilagodljive glave 360-D

Sistem britja: Dvojna rezila SteelPrecision

Tehnologija SkinIQ: Senzor Pressure Guard,

Zaščitna prevleka SkinGlide, Senzor, ki spremlja

gibanje, Senzor prilagajanja moči

Servis

Nadomestna glava: Zamenjajte vsaki 2 leti s

SH91

2-letna garancija

Programska oprema

Posodobitev programske opreme: Družba

Philips nudi ustrezne posodobitve programske

opreme v obdobju 2 let od datuma nakupa.

Aplikacija: GroomTribe, Povezava prek

povezave Bluetooth®

Združljivost s pametnim telefonom: Naprave

iPhone in Android™

* v primerjavi s predhodno serijo Philips S9000

* * Na podlagi uporabnikov brivnikov Philips serije S7000

in aplikacije GroomTribe v letu 2019.

* * * v primerjavi z materialom brez prevleke

* * * * Primerjava ostankov britja po uporabi vložka, v

katerem je čistilna tekočina, z vložkom, v katerem je

voda.
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