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jbardziej inteligentna golarka z technologią SI zapewnia niesamowity komfort skóry. Uzyskaj 

ormacje na temat nacisku podczas golenia, aby chronić skórę, jednocześnie goląc włosy bliżej, nawet 

 brodach z 5-dniowym zarostem. Wykrywa, prowadzi i dostosowuje się do Twojej twarzy.

Zapewnia wygodne golenie
• Wydajna saszetka do czyszczenia zapewnia utrzymanie czystości i higienę
• 1 godzina ładowania wystarcza na 60 minut golenia
• Wygodne golenie na sucho lub odświeżające golenie na mokro
• Równomierne przycinanie wąsów i bokobrodów
• 5 ustawień długości do uniwersalnego przycinania brody

Technologia SkinIQ
• Pomaga golić się z optymalnym naciskiem
• Bezproblemowe przycinanie brody
• Opanuj doskonałą technikę golenia dzięki aplikacji Philips GroomTribe
• Zapewnia lepszą technikę golenia i mniejszą liczbę pominiętych włosów

Dokładne golenie
• Dopasowuje się do kształtu Twojej twarzy
• Zaawansowana precyzja i dokładniejsze golenie*
• Gładkie przesuwanie zapewnia lepszą ochronę skóry



 Czujnik Pressure Guard

Odpowiedni nacisk jest kluczem do 
zapewnienia dokładności golenia i ochrony 
skóry. Zaawansowane czujniki w golarce 
odczytują siłę nacisku, a innowacyjna 
sygnalizacja świetlna pokazuje, kiedy nacisk jest 
zbyt mocny lub zbyt słaby. W ten sposób 
można spersonalizować golenie i dostosować 
je do siebie.

Ostrza Dual SteelPrecision

Ostrza Dual SteelPrecision ruszają się do 150 
tys. razy na minutę, zapewniając dokładność 
golenia. Urządzenie wyposażone jest w 72 
wydajnych, samoostrzących ostrzy 
wyprodukowanych w Europie.

Czujnik Motion Control

Technologia wykrywania ruchu śledzi sposób 
golenia, oferując najbardziej skuteczną 
technikę za pomocą aplikacji GroomTribe. Po 

trzech goleniach większość mężczyzn zaczyna 
stosować skuteczniejszą technikę golenia, 
która wymaga mniej pociągnięć**.

Powłoka ochronna SkinGlide

Pomiędzy głowicami golącymi a skórą znajduje 
się ochronna powłoka. Jest wykonana z 2000 
mikrosfer na milimetr kwadratowy. Taka 
konstrukcja zmniejsza tarcie o skórę o 25%, co 
minimalizuje podrażnienia***.

Czujnik Power Adapt

Inteligentny czujnik zarostu odczytuje grubość 
włosów 500 razy na sekundę. Technologia 
automatycznie dostosowuje moc cięcia, aby 
zapewnić bezproblemowe i łagodne golenie.

Elastyczne głowice 360-D

Elastyczne głowice golarki elektrycznej firmy 
Philips dopasowują się do kształtu twarzy i 

obracają się o 360°, zapewniając dokładne i 
wygodne golenie.

Personalizacja za pośrednictwem 
aplikacji

Sparuj swoją golarkę elektryczną firmy Philips z 
aplikacją GroomTribe i opanuj technikę 
golenia. Śledź postępy i personalizuj golenie, 
aby uzyskać najlepsze rezultaty.

Saszetka Quick Clean Pod bez kabli

Saszetka zapewniająca 10 razy skuteczniejsze 
czyszczenie niż woda**** dokładnie myje i 
smaruje golarkę w ciągu zaledwie minuty. Jej 
użycie pozwala zachować wydajność golarki i 
zwiększyć higienę.

Golenie na mokro lub na sucho

Golarka do golenia na mokro i na sucho, która 
dostosowuje się do Twoich preferencji. 
Wybierz wygodne golenie na sucho lub 
dobierz ulubioną piankę lub żel, aby golić na 
mokro.
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Zalety
Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Czujnik Pressure Guard Ostrza Dual SteelPrecision, Produkt przetestowany dermatologicznie, Elastyczne 
głowice 360-D
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Łatwość użytkowania
• Wyświetlacz: Nowoczesny wyświetlacz OLED, 

Wskazówki dotyczące nacisku, Wskaźnik poziomu 
naładowania akumulatora, Wskaźnik sterowania 
ruchem, Blokada podróżna

Akcesoria
• Podstawka ładująca
• Konserwacja: Szczoteczka do czyszczenia

Wykończenie
• Kolor(y): Ciemny chrom

Efektywność golenia
• Dopasowująca się do kształtu ciała: Elastyczne 

głowice 360-D
• System golenia: Ostrza Dual SteelPrecision
• Technologia SkinIQ: Czujnik Pressure Guard, 

Powłoka ochronna SkinGlide, Czujnik Motion 
Control, Czujnik Power Adapt

Łatwość użytkowania
• Na mokro i na sucho: Możliwość używania na 

mokro i na sucho
• Czyszczenie: Otwieranie jednym dotknięciem, 

Możliwość mycia pod bieżącą wodą

Wykończenie
• Rączka: Gumowy uchwyt

Akcesoria
• Wyposażenie dodatkowe: Golarka do brody

Moc
• Automatyczne napięcie: 100–240 V

Akcesoria
• Saszetka Quick Clean Pod: Tak, W zestawie 1 

wkład
• Zintegrowany wysuwany trymer
• Podróżowanie i przechowywanie: Pokrowiec

Moc
• Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy
• Czas pracy: 60 minut
• Ładowanie: Pełne ładowanie trwa 1 godzinę, 

Szybkie ładowanie w ciągu 5 min
• Maks. pobór mocy: 9 W

Wykończenie
• Głowice golące: Kątowa

Serwis
• 2 lata gwarancji

Oprogramowanie
• Aplikacja: GroomTribe, Łączy się przez Bluetooth®

Oprogramowanie
• Aktualizowanie oprogramowania: Philips oferuje 

odpowiednie aktualizacje oprogramowania przez 
okres 2 lat od daty zakupu

Serwis
• Głowica wymienna SH91: Wymieniaj co 2 lata na 

głowicę SH91

Oprogramowanie
• Zgodność ze smartfonem: Urządzenia iPhone i 

Android™
•
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Dane techniczne
Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Czujnik Pressure Guard Ostrza Dual SteelPrecision, Produkt przetestowany dermatologicznie, Elastyczne 
głowice 360-D

* w porównaniu z serią Philips S9000
* * Na podstawie danych użytkowników golarki Philips S7000 i aplikacji 

GroomTribe w 2019 roku
* * * W porównaniu z materiałami niepowlekanymi
* * * * porównując zanieczyszczenie elementu golącego po użyciu 

wkładu napełnionego płynem i wkładu napełnionego wodą

http://www.philips.com

