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m intervalo de dois anos, as cabeças da sua máquina de barbear cortam 9 milhões de 
los do seu rosto. Substitua as cabeças da máquina de barbear e obtenha novamente 
 desempenho a 100%. Compatíveis com as máquinas de barbear Series 9000.

O barbear mais rente com uma máquina de barbear elétrica
• Lâminas extremamente fortes e afiadas para um barbear mais apurado
• Menos passagens ao barbear. Menos desconforto para a pele.
• Desliza sem esforço sobre a sua pele

Fácil de utilizar
• Substitua as cabeças de corte em apenas dois passos
• A forma mais simples de manter a sua máquina de barbear no seu melhor
• Substituição simples

Compatibilidade
• Cabeças de substituição para S9000 Prestige



 Compatível com S9000 Prestige
As cabeças de substituição SH98 são compatíveis 
com todas as máquinas de barbear S9000 Prestige 
com cabeças de formato arredondado (SP981X, 
SP982X e SP986X). Não são compatíveis com as 
máquinas de barbear de formato angular S9000 
Prestige (SP983X, SP984X, SP987X e SP988X), que 
utilizam a sucessora SH91. As cabeças de 
substituição SH91 são compatíveis com todas as 
máquinas de barbear S9000 Prestige, cabeças de 
substituição angulares e redondas.

Substituição simples
1. Retire a placa superior da unidade de corte. 2. 
Substitua pela nova solução de suporte da cabeça de 
corte. 3. Para reiniciar a máquina de barbear, 
mantenha premido o botão ligar/desligar durante 
mais de 5 segundos.

Solução atualizada

A solução atualizada torna a manutenção da sua 
máquina de barbear Philips mais simples do que 
nunca. Este novo formato permitir-lhe-á instalar as 
novas cabeças de corte em apenas dois passos, 
permitindo uma limpeza profunda da máquina de 
barbear e otimizando o seu barbear diário.

Lâminas de precisão NanoTech

Desfrute de um barbear extremamente apurado 
com a máquina de barbear elétrica Philips S9000 
Prestige. Com lâminas de precisão NanoTech que se 
mantêm afiadas durante muito tempo, os pelos da 

barba serão cortados com os mais elevados níveis de 
precisão para obter resultados requintados.

Sistema de excelente conforto para pele

Obtenha um barbear altamente eficiente, mesmo em 
barbas mais compridas. Esta máquina de barbear 
Philips possui aberturas mais largas e redondas que 
cortam mais pelos em cada passagem e evitam que 
tenha de barbear repetidamente a mesma área.

Anéis SkinComfort

A máquina de barbear S9000 Prestige inclui anéis 
antifricção SkinComfort, o que resulta num deslize 
perfeito e sem esforço sobre a sua pele.

Lembrete de substituição

As máquinas de barbear mais recentes da Philips têm 
um lembrete de substituição incorporado na forma 
de um símbolo do acessório de corte. Este símbolo 
acende-se para indicar quando deve substituir as 
cabeças de corte.
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Especificações
Acessórios
• Índice: Anéis de retenção, Acessório de corte

Cabeças de corte
• Adequado ao modelo: Compatível com SP981X, 

SP982X e SP986X
•
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