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Täiuslikkus igas käetõmbes
Raseerib 20% rohkem karvu* ühe käetõmbega

Shaver 9000 on meie seni täiustatuim raseerija. Ainulaadne Contour Detecti

tehnoloogia tagab iga näokontuuri ülihea katvuse ja V-Tracki süsteem suunab

karvad täpseima tulemuse saavutamiseks parimasse asendisse.

Valmistatud täiuslikkuse saavutamiseks
Terad suunavad karvad täiuslikult nahalähedaseks lõikamiseks sobivasse asendisse

Pead painduvad 8 eri suunas, et tagada suurepärane tulemus

Mugav raseerimine
Mugav kuivraseerimine või värskendav märgraseerimine Aquatec'iga

Lihtne kasutada
Tänu loogilistele ikoonidele on funktsioone lihtne kasutada

50 minutit juhtmeta raseerimist pärast ühetunnist laadimist

Pardlit saab kraani all puhtaks loputada

2-aastase garantiiga

Võtke oma raseerijast maksimum
Hoiab teie pardli SmartCleani abil justkui uuena

Külgeklõpsatav habemepiirel viie pikkusastmega
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Esiletõstetud tooted
V-Track Precisioni terade süsteem

Saavutage täiuslikult nahalähedane

raseerimine. Patenditud V-Track Precisioni

lõiketerad suunavad iga karva õrnalt parimasse

asendisse, sealhulgas isegi nahalähedaselt

asetuvad ja erineva pikkusega karvad. 30%

nahalähedasem raseerimine väiksema arvu

tõmmetega tagab naha suurepärase seisundi.

8-suunalised ContourDetecti otsakud

8-suunalised ContourDetecti raseerimispead

järgivad iga teie näo ja kaela kontuuri.

Raseerite iga tõmbega 20% rohkem karvu.

Tulemuseks on ülimalt nahalähedane ja sile

raseerimine.

Aquatec Wet & Dry

Valige, kuidas soovite raseerida. Tänu Aquatec

Wet & Dry tihendile saate valida kiire ja

mugava kuivraseerimise või geeli või vahuga

märgraseerimise vahel, seda kas või duši all.

SmartCleani süsteem PLUS

Ühe nupuliigutusega puhastab, õlitab, kuivatab

ja laeb SmartCleani süsteem PLUS teie pardli

nii et selle parim jõudlus oleks iga päev

tagatud.

SmartClicki habemepiirel

Muutke oma välimust selle SmartClick

habemepiirli lisatarvikuga. Valige üks viiest

pikkusastmest ja kujundage omale täiuslik

habemetüügas või siis lühike, korrektselt

piiratud habe. Ümarad piiotsad ja kammid

aitavad vältida naha ärritamist.

3 tasemega LED-näidik

Loogilisel ekraanil on näha vajalik teave, mis

võimaldab teil oma pardlit parimal moel

kasutada:- 3-tasemeline aku- ja

reisilukunäidik - puhastusnäidik - madala

akutaseme näidik - raseerimispeade

asendamise näidik

iF - DISAINIAUHIND 2015
SHAVER Series 9000Täpsus, kontroll ja

manööverdatavus on 9000-seeria pardli

põhiomadused. V-Tracki süsteem suunab

karvad nahalähedaseks raseerimiseks

parimasse asendisse ja kaheksas suunas

täielikult paindlikud otsakud tabavad rohkem

karvu, et saavutada puhas tulemus vähemate

tõmmetega. Pardli AquaTec Wet & Dry tihend

tagab mugava kuiva või värskendava märja

raseerimise, kui otsustate lisamugavuse

saavutamiseks raseerimisgeeli või -vahtu

kasutada.

Philipsi roheline logo
Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad

vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2

heitkoguseid. Kuidas? Nende

keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt

ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku

tooterühma keskses valdkonnas –

energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal,

ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning

usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.
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Spetsifikatsioon
Raseerimisjõudlus
SkinComfort: AquaTec Wet & Dry

Piirjooni järgiv: 8-suunalised ContourDetecti

otsakud

Habemeajamissüsteem: V-Track Precisioni

terade süsteem, Super Lift & Cut Action

Tarvikud
SmartClean PLUS: Puhastab, Kuivatab, Laeb,

Määrib, Puhastuskassett (komplektis)

SmartClick: Habemepiirel

Kott: Reisikott

Kergesti kasutatav
Ekraan: 3 tasemega akunäidik,

Puhastusnäidik, Madala akutaseme näidik,

Raseerimispeade asendamise näidik,

Reisiluku näidik

Puhastamine: Täielikult pestav

Disain
Värvus: Liustikusinine

Käepide: Ergonoomiline käepide ja

käsitsemine

Võimsus
Aku tüüp: Liitium-ioon

Kasutusaeg: 50 minutit / 17 raseerimist

Laadimine: 1-tunnine täislaadimine,

Kiirlaadimine üheks raseerimiseks

Automaatpinge: 100–240 V

Maksimaalne energiatarve: 9 W

Reservvõimsus: 0,1 W

Hooldus
2-aastane garantii

Asenduspea: Asendage iga 2 aasta järel

SH90-ga

Tarkvara
Tarkvaravärskendus: Philips pakub

asjakohaseid tarkvaravärskendusi 2 aasta

jooksul alates ostukuupäevast

* Lõikab kuni 20% rohkem karvu (võrreldes mudeliga

SensoTouch)
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