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Sensor Pressão

Lâminas duplas SteelPrecision

Testado dermatologicamente

Cabeças flexíveis 360-D

 

S9987/55

Apurado superior*, Personalizável à tua pele

com tecnologia SkinIQ

A máquina de barbear mais inteligente com IA proporciona-lhe um barbear

confortável para a pele. Obtenha feedback sobre a pressão que aplica ao barbear

para proteger a sua pele, ao mesmo tempo que corta cada pelo mais rente,

mesmo em barbas de 5 dias. Deteta, guia e adapta-se ao seu rosto único.

Um barbear rente

Segue os contornos do seu rosto

Precisão avançada para um barbear mais apurado*

Deslize suave para uma melhor proteção da pele

Tecnologia SkinIQ

Ajuda-o a barbear com a pressão ideal

Ajusta-se à sua barba para um barbear sem esforço

Domine a técnica com a aplicação GroomTribe da Philips

Orienta-o para conseguir uma técnica melhorada com menos passagens

Para um barbear prático

Sistema de limpeza potente para manutenção e higiene

60 minutos de autonomia após 1 hora de carregamento

Escolha entre um barbear prático a seco ou um barbear refrescante a húmido

Apare o bigode e as patilhas

Base de carga
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Destaques

Sensor Pressure Guard

A utilização da pressão correta é essencial

para um barbear apurado e para a proteção da

pele. Os sensores avançados na máquina de

barbear reconhecem a pressão que aplica e o

inovador sinal de luz mostra quando está a

pressionar com demasiada ou pouca força.

Garante um barbear personalizado perfeito

para si.

Lâminas duplas SteelPrecision

Com até 150 000 ações de corte por minuto,

as lâminas duplas SteelPrecision

proporcionam um barbear apurado. As 72

lâminas de alto desempenho têm afiação

automática e são fabricadas na Europa.

Sensor Motion Control

A tecnologia de deteção de movimento

acompanha a forma como se barbeia e

orienta-o para uma técnica mais eficiente

através da nossa aplicação GroomTribe. Depois

de apenas três sessões de barbear, a maioria

dos homens desenvolveu uma melhor técnica

de barbear com menos passagens**.

Revestimento SkinGlide protetor

Existe um revestimento protetor entre as

cabeças da máquina de barbear e a sua pele.

Composto por até 2000 microesferas, cobre

cada milímetro quadrado. Minimize a irritação

reduzindo 25% da fricção na pele***.

Sensor Power Adapt

O sensor inteligente de pelos faciais lê a

densidade do pelo 500 vezes por segundo. A

tecnologia adapta-se automaticamente ao

poder de corte para um barbear suave e sem

esforço.

Cabeças flexíveis 360-D

Concebida para seguir os contornos do seu

rosto, esta máquina de barbear elétrica Philips

possui cabeças totalmente flexíveis que rodam

360° para um barbear cuidado e confortável.

Personalização através da aplicação

Emparelhe a sua máquina de barbear elétrica

Philips com a aplicação GroomTribe e prepare-

se para dominar a sua técnica. Basta

acompanhar o seu progresso e personalizar a

sua rotina para obter um barbear apurado e

delicado.

Quick Clean Pod sem fios

10x mais eficiente do que a limpeza com

água****, o potente sistema de limpeza

lubrifica e limpa cuidadosamente a sua

máquina de barbear em apenas 1 minuto. A

sua utilização ajuda a manter o desempenho

da máquina de barbear e a aumentar a

higiene.

Barbear a húmido ou a seco

Uma máquina de barbear a húmido e a seco

que se adapta às suas preferências. Escolha

entre um barbear prático ou utilize-a com a

sua espuma ou o seu gel favorito para obter

um barbear a húmido refrescante.
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Especificações

Acessórios

Manutenção: Escova de limpeza

Base de carga

Quick Clean Pod: Sim, 1 recarga incluída

Aparador de patilhas integrado

Transporte e armazenamento: Estojo de

viagem

Software

Atualização de software: A Philips oferece

atualizações de software relevantes durante

2 anos após a data de compra.

Aplicação: GroomTribe, Ligação através de

Bluetooth®

Compatibilidade com smartphones:

Dispositivos iPhone e Android™

Potência

Carregamento: Carga completa em 1 hora,

Carga rápida de 5 minutos

Voltagem automática: 100-240 V

Autonomia: 60 minutos

Tipo de pilha: Iões de lítio

Consumo máximo de energia: 9 W

Design

Cor(es): Cromado escuro

Pega: Pega em borracha

Cabeças de corte: Angulares

Assistência

Garantia de 2 anos

Cabeça de substituição SH91: Substituir a cada

2 anos por SH91

Desempenho do barbear

Seguimento de contornos: Cabeças flexíveis

360-D

Sistema de barbear: Lâminas duplas

SteelPrecision

Tecnologia SkinIQ: Sensor Pressure Guard,

Revestimento SkinGlide protetor, Sensor

Motion Control, Sensor Power Adapt

Fácil de utilizar

Visor: Visor OLED avançado, Orientação da

pressão, Indicador do nível de carga, Indicador

de controlo de movimento, Bloqueio de

viagem

Húmido e seco: Utilização a húmido e a seco

Limpeza: Abertura com um só toque, Lavável

* vs. modelo anterior Philips Série S9000

* * Com base nos utilizadores da série S7000 e da

aplicação GroomTribe da Philips em 2019

* ** Em comparação com material sem revestimento

* *** Comparação de resíduos de barbear após a

utilização de líquido de limpeza vs. água na recarga
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