
 

 

Philips Shaver S9000 
Prestige
Ekstra udskiftningsskær

NanoTech-præcisionsknive
Passer til SP981X, SP982X og 
SP986X

SH98/80
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ift skær hvert andet år for at opnå de bedste resultater
bet af to år barberer skærene 9 millioner skægstubbe væk fra dit ansigt. Udskift 
rene, og vend tilbage til 100 % ydeevne. Kompatibel med shavere i 9000-serien.

Den tætteste elektriske barbering
• Ekstra stærke og skarpe skær til ultimativ tæthed
• Færre barberingsbevægelser. Mindre ubehag i huden.
• Glider ubesværet hen over huden

Nem at anvende
• Udskift dine skær i kun to trin
• Den nemmeste måde at holde din shaver i topform på
• Enkel udskiftning

Kompatibilitet
• Udskiftningshoveder til S9000 Prestige



 Kompatible med S9000 Prestige
SH98-udskiftningshovederne passer til alle S9000 
Prestige-shavere med afrundede hoveder (SP981X, 
SP982X og SP986X). De passer ikke til de vinklede 
S9000 Prestige-shavere (SP983X, SP984X, SP987X 
og SP988X), som i stedet bruger den efterfølgende 
SH91. SH91-udskiftningshovederne er kompatible 
med alle S9000 Prestige-shavere, vinklede og 
afrundede hoveder.

Enkel udskiftning
1. Fjern den øverste plade på skæret. 2. Udskift ved 
hjælp af den nye løsning til shaverhovedholderen. 3. 
Nulstil shaveren ved at trykke på on/off-knappen og 
holde den nede i mere end 5 sekunder.

Opgraderet løsning

Den opgraderede løsning gør vedligeholdelsen af din 
Philips-shaver nemmere end nogensinde. Med denne 
nye fremgangsmåde kan du montere de nye skær i 
kun to trin, som gør grundig rengøring af shaveren 
nemmere og optimerer din daglige barbering.

NanoTech-præcisionsskær

Få en ekstremt tæt barbering med den elektriske 
Philips S9000 Prestige-shaver. Ved hjælp af 
Nanotech-præcisionsskær, der giver skarphed i 
længere tid, bliver dit hår klippet med den højeste 
grad af præcision, så du opnår et raffineret resultat.

Fremragende hudkomfortsystem

Få en meget effektiv barbering, selv ved længere 
skæg. Denne Philips-shaver har bredere, rundere 
åbninger, der fanger mere hår pr. bevægelse og 
sørger for, at du ikke skal barbere det samme 
område gentagne gange.

Fremragende SkinComfort-ringe

S9000 Prestige-shaveren har SkinComfort-ringe med 
anti-friktion, som glider fantastisk og ubesværet hen 
over huden.

Udskiftningspåmindelse

De nyeste Philips-shavere har en indbygget 
udskiftningspåmindelse i form af et 
skærenhedssymbol. Symbolet lyser og viser, hvornår 
skærhovederne skal udskiftes.
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Specifikationer
Skær
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