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Съвършенство във всяко движение
Отрязва до 20% повече косъмчета* с едно движение
Shaver series 9000 е най-съвършената ни самобръсначка досега. Уникалната технология за
следване на контурите на лицето гарантира изключително гладко бръснене, а системата V-
Track насочва косъмчетата в най-добрата позиция за най-гладко бръснене.

Проектирана за съвършенство
Ножчетата съвършено насочват косъмчетата в положение, което позволява гладко бръснене
Глави, движещи се в 8 различни посоки, за превъзходни резултати

Комфортно бръснене
Изпитайте комфортно сухо или освежаващо мокро бръснене с технологията Aquatec

Лесна употреба
Интуитивните икони правят използването на функциите лесно
50 минути безкабелно бръснене след 1 час зареждане
Самобръсначката може да се изплаква с течаща вода
Предоставя се с 2-годишна гаранция

Получете максимума от самобръсначката си
Приставка тример за идеално оформяне на мустаци и бакенбарди
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Акценти
Система ножчета V-Track Precision

Постигнете съвършеното гладко бръснене.
Ножчетата V-Track Precision внимателно
позиционират всеки косъм в най-добрата позиция за
отрязване, дори прилепналите косми и тези с
различна дължина. 30% по-гладко бръснене с по-малко
движения, като оставя кожата ви в отлично
състояние.

Глави ContourDetect в 8 посоки

Следвайте всеки контур на лицето и шията с главите
ContourDetect, огъващи се в 8 посоки. С всяко
движение ще захващате 20% повече косъмчета.
Резултатът е изключително плътно, гладко бръснене.

Aquatec за мокро и сухо бръснене

Изберете как предпочитате да се бръснете. С
уплътнението AquaTec за мокро и сухо бръснене
можете да изберете бързо, но комфортно сухо
бръснене или бръснене на мокро – с гел или пяна –
дори под душа.

Прецизен тример SmartClick

Поставете нашия щадящ кожата прецизен тример,
за да завършите външния си вид. Той е идеален за
поддържане на мустаците ви и за подрязване на
бакенбарди.

Светодиоден дисплей с 3 нива

Интуитивният дисплей показва подходяща
информация, като ви позволява да получите най-
добрата ефективност от самобръсначката си: –
Индикатори за 3 степени на батерията и заключване
при пътуване – Индикатор за почистване –
Индикатор за изтощена батерия – Индикатор за
смяна на глава

50 минути безкабелно бръснене

Усъвършенстваната ни система ви предоставя два
удобни варианта: зареждане за 1 час и ще получите
50 минути време на експлоатация или бързо
зареждане за едно пълно бръснене. Всички
самобръсначки от серия 9000 съдържат мощна
енергийно-ефективна, трайна литиево-йонна батерия.
Те са разработени само за безжичен режим на
работа, за да се гарантира, че сте в безопасност при
бръснене в близост до вода, дори под душа.

Изцяло миеща се самобръсначка

Просто отворете главата на самобръсначката, за да я
изплакнете старателно с течаща вода.

Създаден за дълъг живот

Заставаме зад тази самобръсначка Philips с 2-годишна
гаранция. Нашите самобръсначки от серия 9000 са
проектирани да бъдат ефективни и издръжливи,
обещавайки изключително гладко бръснене всеки път.

iF НАГРАДА ЗА ДИЗАЙН 2015
Shaver series 9000iF НАГРАДА ЗА ДИЗАЙН 2015

Зеленото лого на Philips
Екологичните продукти на Philips могат да намалят
разходите, консумацията на енергия и емисиите на
въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни
екологичносъобразни подобрения в една или няколко
от "Зелените цели" на Philips – енергийна
ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,
рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия
живот на продукта.
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Спецификации
Работни показатели при бръснене
Система за бръснене: Система ножчета V-Track
Precision, Функция Super Lift & Cut
Следване на контура: Глави ContourDetect в 8
посоки
SkinComfort: AquaTec за мокро и сухо бръснене

Аксесоари
SmartClick: Прецизен тример
Калъф: Калъф за пътуване

Лесна употреба
Дисплей: 3-степенен индикатор за батерията,
Индикатор за почистване, Индикатор за изтощена
батерия, Индикатор за смяна на бръснещите глави,
Индикатор за заключване при пътуване
Почистване: Може да се мие изцяло

Дизайн
Цвят: Черен сатен
Дръжка: Ергономичен захват и управление

Захранване
Тип батерия: Литиево-йонна
Време на работа: 50 мин/17 бръснения
Зареждане: 1-часово пълно зареждане, Бързо
зареждане за 1 бръснене

Автоматичен избор на напрежение: 100 – 240 V
Максимална консумация на енергия:
9 W
Мощност в режим на готовност: 0,1 W

Сервиз
2 години гаранция
Сменяема глава: Подменяйте на всеки 2 години с
SH90

Софтуер
Актуализиране на софтуера: Philips предлага
съответните актуализации на софтуера за период от
2 години след датата на покупката

* Отрязва до 20% повече косми – в сравнение със SensoTouch
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