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Penge közel az archoz, és hitetetlenül gyengéd*

SkinIQ technológiával

Tapasztalja meg a hihetetlenül sima és alapos borotválkozás élményét akár 7

napos borostákkal is a Philips S9000 Prestige készülékkel. A SkinIQ technológiával

ellátott borotva érzékeli és alkalmazkodik az Ön bőréhez, így a borotválkozást

olyan élménnyé teszi, amelyre mindig is vágyott.

A legalaposabb elektromos borotva

Még a nehezen elérhető szőrszálakat is megragadja

Különösen erős, önélező pengék a rendkívüli alaposságért

SkinIQ technológia

Tökéletes pengepozíció a maximális precizitás érdekében

A szakállakat megszelídítő borotva

Könnyedén siklik a bőrön

Nagy sebességű, hatékony borotválkozás

A borotválkozás személyre szabása

Prémium élmény

Válasszon kényelmes száraz vagy frissítő nedves borotválást

A bajusz és a pajesz formázása

Egyszerűen használja, nyissa ki, majd tisztítsa meg

Kényelmes töltés vezeték nélkül

Rendezett tárolás és védelem
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Fénypontok

NanoTech Dual Precision pengék

A percenként akár 150 000 vágási művelettel a

NanoTech Dual Precision pengék rendkívül

alapos borotválkozást tesznek lehetővé. A 72

darab, nanorészecskékkel megerősített,

önélező penge különösen erős és tartós

vágóélekkel rendelkezik, így mindig kivételes

alapossággal borotvál.

Nagy pontosságú felfüggesztési rendszer

A húzás és a kellemetlen érzés elkerülése

érdekében a Philips s9000 Prestige precíziós

felfüggesztési rendszere tökéletes

pengepozíciót biztosít a maximális vágási

pontosság érdekében.

Gyorsan forgó digitális motor

A maximális hatékonyság érdekében a Philips

legfejlettebb digitális motorja a maximális

fordulataival pontos borotválkozást biztosít az

arc kontúrjától és a szőrzet sűrűségétől

függetlenül.

Superb SkinGlide bevonat

A Philips S9000 Prestige kiváló SkinGlide

bevonatával rendkívül egyenletes

borotválkozást biztosít. A fémpigmentekkel

ellátott gyűrűk súrlódásmentes bevonattal

rendelkeznek a tökéletes siklás érdekében.

Vezeték nélküli Qi töltőpad

A vezetékek nedves környezetben való

csatlakoztatása már a múlté. Egyszerűen

helyezze vezeték nélküli elektromos borotváját

a Qi töltőpadra a vezeték nélküli töltéshez.

Power Adapt érzékelő

Az elektromos borotva intelligens arcszőrzet-

érzékelője másodpercenként 500-szor

ellenőrzi a szőrzet sűrűségét. A technológia

automatikusan beállítja a vágóteljesítményt,

így könnyed és kíméletes borotválkozásról

gondoskodik.

Testre szabott kényelmi beállítások

A borotva sebességének beállításával saját

bőrének és igényeinek megfelelően szabhatja

testre a borotválkozást.

360 fokban elforduló, rugalmas fejek

A Philips elektromos borotva 360-D+ Flexing

borotvafejei követik az arc körvonalát, és még a

nehezen elérhető szőrszálakat is megragadják

az alaposabb borotválkozás érdekében.

Borotválkozzon szárazon vagy nedvesen

A nedves és száraz borotva igény szerint

használható. Kényelmes, száraz borotválkozást

végezhet vele, vagy kedvenc habjával vagy

zseléjével párosíthatja a frissítő nedves

borotválkozáshoz.
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Műszaki adatok

Tartozékok

SmartClick: Precíziós formázó

Védőtok: Prémium védőtok

Tápellátás

Működési idő: 60 perc

Akkumulátor típusa: Lítium-ion

Töltés: Qi töltőpad

Töltési idő: 3 óra

Gyorstöltés: 18 perc

Kialakítás

Markolat: Ergonomikus fogás és markolat

Kidolgozás: Időtálló elegancia

Szerviz

Cserélhető fej: Cserélje 2 évenként SH98

tartozékkal

2 év garancia

Borotválási teljesítmény

Borotválkozási rendszer: NanoTech Dual

Precision pengék, Kitűnő bőrkímélő rendszer

Kontúrkövetés: 360 fokban elforduló, rugalmas

fejek

SkinIQ technológia: Nagy pontosságú

felfüggesztési rendszer, Gyorsan forgó digitális

motor, Védelmet nyújtó SkinGlide bevonat,

Testre szabott kényelmi beállítások, Power

Adapt érzékelő

Egyszerű használat

Nedves és száraz használathoz: Nedves és

száraz használatra egyaránt

Tisztítás: 3 lépéses tisztítás, Teljesen

lemosható

Kijelző: Akkumulátor töltöttségi szintjének %-

os kijelzése

* 7 borbély és 108 felhasználó által Németországban

végzett 756 értékelés
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