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Ultieme gladheid, ongekend comfortabel

met SkinIQ-technologie

Ervaar een ultiem glad scheerresultaat en ultiem huidcomfort met de Philips

Shaver S9000 Prestige SP9883/35, dankzij de NanoTech Dual Precision-mesjes en

Philips' beste beschermende coating. Het scheerapparaat past automatisch zijn

snelheid aan op de dichtheid van je baard, waardoor je snel en moeiteloos kunt

scheren. Bovendien volgt de S9000 Prestige alle contouren van je gezicht en

scheert daardoor ook de moeilijkste haren af. Maak je scheerapparaat schoon in 1

minuut met de Quick Clean Pod en laad je scheerapparaat draadloos op met de

oplaadpad met Qi-technologie.

SkinIQ-technologie

Efficiënt scheren op hoge snelheid

Past zich automatisch aan de haardichtheid aan

Onze beste coating, ontwikkeld voor ultiem huidcomfort

Personaliseer uw scheerbeurt

Voor makkelijk scheren

Krachtige schoonmaakpod voor onderhoud en hygiëne

Premium ervaring

Open met één druk op de knop om eenvoudig te reinigen

Kies voor handig droog of verfrissend nat scheren

Digitaal display met intuïtieve pictogrammen voor gebruiksgemak

Laad het scheerapparaat in één uur volledig op

Opzetbare baardstyler met 5 lengtestanden

Handig draadloos opladen

Ultiem glad scheren met ons elektrisch scheerapparaat
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Kenmerken

NanoTech Dual Precision-mesjes

Ervaar een ultiem gladde scheerbeurt dankzij

de 72 zelfslijpende mesjes, gehard met

nanodeeltjes en de contourvolgende, flexibele

scheerkop.

Hydro SkinGlide-coating

Onze beste beschermende Hydro SkinGlide-

coating op de scheerkop vermindert

huidirritatie voor een comfortabele

scheerbeurt, ook voor de gevoelige huid. De

coating is gemaakt van maximaal 500.000

Microtech-kralen met hydrofiele

eigenschappen per vierkante centimeter,

waardoor het apparaat 50%* soepeler over de

huid glijdt voor maximaal huidcomfort.

UltraFlex Suspension-systeem

De volledig flexibele scheerhoofden volgen de

contouren van uw gezicht en pakken ook

moeilijke haren mee voor een uitzonderlijk glad

en comfortabel scheerresultaat.

Top Spin digitale motor

Maximale draaiingen voor maximale efficiëntie.

De meest geavanceerde digitale motor van

Philips zorgt voor een nauwkeurig

scheerresultaat, ongeacht de

gezichtscontouren of de haardichtheid.

Power Adapt-sensor

De Power Adapt sensor analyseert de

haardichtheid van uw baard en past de

snelheid daar automatisch op aan.

Persoonlijke comfortinstellingen

Pas de snelheid van uw scheerapparaat aan en

stem uw scheerroutine af op uw eigen huid en

voorkeuren.

Draadloze Quick Clean Pod

De krachtige schoonmaakpod is 10x effectiever

dan reiniging met water**** en reinigt en

smeert uw scheerapparaat grondig in slechts 1

minuut. Het gebruik van de schoonmaakpod

zorgt dat uw scheerapparaat uitstekend blijft

presteren en vergroot de hygiëne.

Qi-oplaadpad voor draadloos opladen

Leg uw elektrische scheerapparaat op de Qi-

oplaadpad om het draadloos op te laden.

Nat of droog scheren

Een scheerapparaat voor nat en droog gebruik

dat zich aanpast aan uw voorkeur. Kies voor

een prettig droog scheerresultaat, of gebruik

uw favoriete scheerschuim of gel voor een

verfrissend natte scheerbeurt.
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Specificaties

Accessoires

SmartClick: Neustrimmer, Baardstyler

Etui: Luxe etui

Quick Clean Pod: Ja, 1 cassette meegeleverd

Vermogen

Opladen: Qi-oplaadpad, Volledig opladen in 3

uur, Snel opladen in 18 min.

Gebruikstijd: 60 minuten

Batterijtype: Li-ion

Ontwerp

Afwerking: Tijdloze elegantie

Handvat: Ergonomische grip en gebruik

Kleur: Champagnegoud

Service

Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar

vervangen met SH91

2 jaar garantie

Scheerresultaten

Contourvolgend: UltraFlex-ophangingssysteem

Scheersysteem: NanoTech Dual Precision-

mesjes, Hydro SkinGlide-coating

SkinIQ-technologie: Digitale motor met snelle

rotatie, Power Adapt-sensor, Persoonlijke

comfortinstellingen

Gebruiksgemak

Reiniging: Draadloze Quick Clean Pod, Open

met één druk op de knop, Volledig wasbaar

Nat & droog: Nat en droog te gebruiken

Display: Batterijniveau-indicator in %

Prestaties

Levensduur motor en batterijen: 7 jaar

* vergeleken met niet-gecoat materiaal

* *Scheerresten na gebruik van reinigingsvloeistof in plaats

van water in de cassette met elkaar vergeleken

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden

gewijzigd. Handelsmerken zijn het

eigendom van Koninklijke Philips N.V.

en hun respectieve eigenaren.

Publicatiedatum

2023‑05‑22

Versie: 9.9.1

EAN: 87 20689 00523 4

www.philips.com

http://www.philips.com/

