
 

 

Philips Shaver S9000 
Prestige
Erstatningsskjærehoder

NanoTech-presisjonsknivblader

Passer til SP981X, SP982X og 
SP986X

SH98/70

G
By
Sk
å f
jør barbermaskinen like god som ny
tt hoder annet hvert år for å få det beste resultatet

jærehodene kutter ni millioner hår i ansiktet ditt i løpet av to år. Skift skjærehodene for 
å full ytelse igjen. Kompatibel med Series 9000 Prestige.

Den tetteste elektriske barberingen
• Ekstra sterke og skarpe blader for en tett barbering
• Færre bevegelser. Mindre ubehag i huden.
• Glir lett over huden

Lett å bruke
• Den enkleste måten å vedlikeholde barbermaskinen på
• Bytt skjærehoder på bare to trinn
• Enkelt å skifte ut

Kompatibilitet
• Erstatningsskjærehoder for S9000 Prestige



 Kompatibel med S9000 Prestige
SH98-erstatningsskjærehoder er kompatible med 
alle S9000 Prestige-barbermaskiner med avrundede 
hoder (SP981X, SP982X og SP986X). De er ikke 
kompatible med de vinkelformede barbermaskinene 
S9000 Prestige (SP983X, SP984X, SP987X og 
SP988X), som bruker etterfølgeren SH91 i stedet. 
SH91-erstatningsskjærehodene er kompatible med 
alle S9000 Prestige-barbermaskiner og vinklede og 
avrundede hoder for barbermaskiner.

Enkelt å skifte ut
1. Dra topplaten av skjæreenheten. 2. Erstatt den 
med den nye brakettløsningen for skjærehodet. 3. 
Du kan tilbakestille barbermaskinen ved å trykke på 
og holde inne av/på-knappen i mer enn fem 
sekunder.

Oppgradert løsning

Den oppgraderte løsningen gjør det enklere enn 
noen gang å vedlikeholde Philips-barbermaskinen. 
Dette nye formatet vil gi deg mulighet til å installere 
de nye skjærehodene på bare to trinn, tilrettelegge 
for grundig rengjøring av barbermaskinen og gjøre 
den daglige barberingen best mulig.

NanoTech-presisjonsknivblader

Få en ekstremt tett barbering med den elektriske 
Philips S9000 Prestige-barbermaskinen. Med presise 
NanoTech-blader med langvarig skarphet vil håret bli 

klippet med høyeste presisjonsnivå for å få et flott 
resultat.

Utmerket komfortsystem for huden

Få en svært effektiv barbering, selv på lengre skjegg. 
Denne Philips-barbermaskinen har bredere og mer 
allsidige åpninger som fanger opp mer hår per 
bevegelse, og som hindrer at du må barbere det 
samme området flere ganger.

Superb SkinComfort-ringer

S9000 Prestige-barbermaskinen har SkinComfort-
ringer med antifriksjon, noe som gir utmerket og 
uanstrengt gli over huden.

Byttepåminnelse

De nyeste Philips-barbermaskinene har en innebygd 
byttepåminnelse i form av et skjæreenhetssymbol. 
Dette symbolet lyser og minner deg på å bytte 
skjærehodene.
SH98/70

Spesifikasjoner
Tilbehør
• Brakett: Komplett brakett

Skjærehoder
• Passer til produkttype: Passer til SP981X, SP982X 

og SP986X
• Skjærehoder per pakke: 3
•
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