
 

Drėgnojo ir sausojo skutimo
elektrinė barzdaskutė

Shaver series 9000

 
Apsaugos nuo spaudimo jutiklis

„Dual SteelPrecision“ peiliukai

Patikrinta dermatologiškai

360-D lanksčios galvutės

 

S9986/59 Labiausiai priglunda*, asmeniškai pritaikoma, kad
būtų patogu

su „SkinIQ“ technologija

Pažangiausias, su DI veikiantis skustuvas pasižymi neįtikėtinai maloniu pojūčiu

odai. Būsite informuoti apie spaudimą skutantis, kad apsaugotumėte odą

skusdami barzdą itin arti odos, net ir 5 dienų barzdelę. Jis jaučia, nukreipia ir

prisitaiko prie jūsų unikalaus veido.

Švarus skutimas
Prisitaiko prie veido kontūrų

Didesnis tikslumas, kad nuskustumėte arčiau odos*

Glotniai slysta, kad geriau apsaugotų odą

„SkinIQ“ technologija
Padeda skustis optimaliai spaudžiant

Prisitaiko prie barzdos, kad skustumėte be pastangų

Įvaldykite skutimosi techniką naudodami programėlę „Philips GroomTribe“

Padeda patobulinti techniką, kad reikėtų mažiau perbraukimų

Patogiam skutimui
Priežiūrai ir higienai palaikyti skirtas galingas valymo prietaisas

Įkrovę 1 valandą skusitės 60 min.

Pasirinkite patogų sausą ar gaivinantį drėgną skutimąsi

Formuokite ūsus ir žandenas

5 ilgio nustatymai įvairiapusiam barzdos kirpimui
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Ypatybės
Apsaugos nuo spaudimo jutiklis

Tinkamas spaudimas labai svarbus prigludimui

prie odos ir jos apsaugai. Pažangūs skustuvo

jutikliai nustato spaudimą, o inovatyvus

šviesos signalas parodo, kai spaudžiate per

daug arba per mažai. Kad skutimas būtų

pritaikytas kaip tik jums.

„Dual SteelPrecision“ peiliukai

„Dual SteelPrecision“ peiliukai skuta glotniai ir

atlieka iki 150 000 skutimo veiksmų per

minutę. 72 didelio našumo peiliukai savaime

pasigalanda ir yra pagaminti Europoje.

Judesių valdymo jutiklis

Judesių aptikimo technologija stebi skutimąsi

ir padeda pasiekti efektyvesnės technikos

naudojant programėlę „GroomTribe“. Vos po

trijų skutimų dauguma vyrų pradėjo skustis

geriau, mažiau kartų perbraukdami**.

Apsauganti „SkinGlide“ danga

Tarp skustuvo galvučių ir jūsų odos yra

apsauginė danga. Ji pagaminta iš 2 000

mikrosferų ir padengia kiekvieną kvadratinį

milimetrą. Mažesnis dirginimas dėl 25 %

mažesnės trinties su oda***.

„PowerAdapt“ jutiklis

Išmanus veido ir plaukelių jutiklis nuskaito

plaukelių tankį 500 kartų per sekundę. Ši

technologija automatiškai pritaiko skutimo

galią, kad skustumėte švelniai ir be pastangų.

360-D lanksčios galvutės

Šis „Philips“ elektrinis skustuvas prisitaiko prie

veido kontūrų, turi visiškai lanksčias galvutes,

kurios sukasi 360°, kad kruopščiai ir patogiai

nusiskustumėte.

Individualus pritaikymas programėlėje

Susiekite „Philips“ elektrinį skustuvą su

programėle „GroomTribe“ ir pasiruoškite įvaldyti

techniką. Tiesiog stebėkite savo pažangą ir

individualiai pritaikykite įpročius, kad

skustumėtės švariai ir tausodami odą.

Belaidė „Quick Clean Pod“

10 kartų efektyviau nei plauti vandeniu****,

galingas valymo prietaisas kruopščiai valo ir

sutepa skustuvą vos per 1 min. Jį naudojant

lengviau išlaikyti skustuvo našumą ir pagerinti

higieną.

Skuskitės drėgnai arba sausai

Sausai ir drėgnai skutantį skustuvą pritaikykite

savo poreikiams. Rinkitės patogiai skustis

sausai arba naudokite mėgstamas putas ar

gelį ir skuskitės gaivinančiai drėgnai.
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Specifikacijos
Lengva naudoti
„Wet & Dry“: Drėgnas ir sausas naudojimas

Ekranas: Pažangus OLED ekranas, Spaudimo

rekomendacijos, Maitinimo elemento įkrovos

indikatorius, Judesių valdymo indikatorius,

Transportavimo fiksatorius

Valymas: Atidaroma vienu palietimu, Visiškai

plaunamas

Priedai
Priežiūra: Valymo šepetėlis

Įkrovimo stovas

Priedai: Barzdos formavimo prietaisas

„Quick Clean Pod“: Taip, Pridedama 1 kasetė

Integr. spyruoklinis kirpimo peiliukas

Kelionei ir laikymui: Kelioninis dėklas

Maitinimas
Baterijos tipas: Ličio jonų

Automatinis įtampos reguliavimas: 100–240

V

Veikimo laikas: 60 min.

Įkrovimas: Visiškai įkraunama per 1 valandą, 5

min. greitasis įkrovimas

Maksimalus energijos naudojimas: 9 W

Skutimo efektyvumas
Skutimo sistema: „Dual SteelPrecision“

peiliukai

Kontūrus atkartojančios: 360-D lanksčios

galvutės

„SkinIQ“ technologija: Apsaugos nuo

spaudimo jutiklis, Apsauganti „SkinGlide“

danga, Judesių valdymo jutiklis, „PowerAdapt“

jutiklis

Konstrukcija
Rankenėlė: Guminė rankena

Spalva: Juodo rašalo

Skutimo galvutės: Kampinis

Techninė priežiūra
2 metų garantija

Keičiama galvutė: Naudodami SH91, keiskite

kas 2 metus

Programinė įranga
Programinės įrangos naujinimas: 2 metus po

įsigijimo „Philips“ siūlo atitinkamus

programinės įrangos naujinius

Pr.: „GroomTribe“, Prijungiama per „Bluetooth®

“

Išmaniojo telefono suderinamumas: „iPhone“

ir „Android™“ prietaisai

* palyginti su senesne „Philips“ S9000 serija

* * Remiantis „Philips“ S7000 serijos ir programos

„GroomTribe“ naudotojais 2019 m.

* * * Palyginti su nedengta medžiaga

* *** palyginus po skutimosi likusias šiukšles naudojant

kasetėje esantį valymo skystį ir vandenį
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