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Perfektion vid varje drag
Klipper 20 % mer hår* vid varje drag

Rakapparaten 9000 är vår mest avancerade rakapparat hittills. Den unika konturdetekteringstekniken ger

ovanligt bra täckning över varje kontur i ansiktet, och V-Track-systemet riktar hårstråna i den bästa

klippriktningen för en nära rakning.

Utformat för perfektion
Bladen riktar håren till rätt position för en nära rakning

Huvudet böjer sig i åtta olika riktningar för ett suveränt resultat

En bekväm rakning
Anpassa rakningen med tre olika inställningar

Med AquaTec kan du antingen få en bekväm torrakning eller en uppfriskande våtrakning

Få ut mesta möjliga av din rakapparat
Borste med klickfäste för grundlig ansiktsrengöring

Lättanvänd
Rakapparaten kan sköljas under kranen

Med två års garanti

60 minuters sladdlös rakning efter en timmes laddning

Intuitiva ikoner gör funktionerna enkla att använda
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Funktioner
60 minuters sladdlös rakning

Laddningssystemet, nu med den bästa

battierlivslängden bland alla Philips

rakapparater, har två bekväma alternativ: 60

minuters användning efter en enda laddning

på en timme, eller snabbladdning för en

fullständig rakning. Alla modeller i Shaver

series 9000 är utformade för att enbart

användas i sladdlöst läge så att de är säkra i

våtutrymmen.

Konturdetekteringshuvuden, 8 riktningar

Följ ansiktets och halsens konturer med

konturdetekteringshuvuden i åtta riktningar. Du

fångar upp 20 % fler hårstrån med varje drag.

Det leder till en extremt nära och slät rakning.

Aquatec för våt- och torrakning

Välj hur du vill raka dig. Med AquaTec våt- och

torrtätning kan du göra en snabb men behaglig

torrakning eller välja att våtraka dig – med

rakgel eller raklödder – t.o.m. i duschen.

För lång hållbarhet

Vi backar upp den här Philips-rakapparaten

med en tvåårig garanti. Våra rakapparater i

9000-serien är utformade för prestanda och

hållbarhet, och garanterar en extremt nära

rakning varje gång.

Digital LED-display
På den intuitiva skärmen visas relevant

information som gör att du får bästa möjliga

prestanda från din rakapparat: list för

personliga komfortinställningar,

rengöringspåminnelse, reselåssymbol,

batteriladdningsindikator med fem nivåer,

utbytespåminnelse, aviseringssymbol.

Tvättbar rakapparat

Öppna bara rakhuvudet och skölj det noggrant

under rinnande vatten.

Personliga komfortinställningar

Välj mellan tre lägen för att anpassa rakningen:

Känslig – för en mild men noggrann rakning.

Normal – för en noggrann daglig rakning.

Snabb – för en snabb rakning som sparar tid.

SmartClick-rengöringsborste

Borste med klickfäste för en mer noggrann

rengöring än den du får för hand*. Använd den

med valfri rengöring. Den tar bort döda

hudceller och ökar mikrocirkulationen, vilket

gör huden fräsch och full av lyster.

V-Track Precision-bladsystem

Få den perfekta nära rakningen. V-Track-

precisionsbladen riktar varsamt varje hårstrå i

den bästa klippriktningen, även de som ligger

platt och hårstrån med olika längd. Rakar 30 %

närmare med färre drag och håller din hud i

toppskick.
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Specifikationer
Rakningsresultat
Raksystem: V-Track Precision-system för

skärbladen, Super Lift & Cut Action

Konturföljande: Konturdetekteringshuvuden, 8

riktningar

SkinComfort: Aquatec för våt- och torrakning

Personliga komfortinställningar: Känslig-

normal – snabba inställningar

Tillbehör
SmartClick: Rengöringsborste mot blank hy

Fodral: Resefodral

Lättanvänd
Teckenfönster: Batteriindikator med fem nivåer,

Rengöringspåminnelse, Bytespåminnelse,

Reselåssymbol,

Aviseringssymbol, List för personliga

komfortinställningar

Rengöring: Tvättbar

Design
Handtag: Ergonomiskt grepp och användning

Färg: Iron Man

Effekt
Laddning: 1 timme för full laddning,

Snabbladdning för 1 rakning

Batterityp: Litiumjon

Driftstid: 60 minuter/20 rakningar

Automatisk spänning: 100–240 V

Standbyeffekt: 0,1 W

Max. strömförbrukning: 9 W

Service
2 års garanti

Reservhuvud: Byt vartannat år till SH90

Programvara
Programuppdatering: Philips erbjuder

relevanta programvaruuppdateringar under 2 år

efter inköpsdatum

* Klipper 20 % mer hår – jämfört med SensoTouch
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