Drėgno ir sauso skutimo
elektrinė barzdaskutė
Shaver series 9000
Tikslūs „V-Track“ peiliukai
8 krypčių „Contour Detect“
galvutės
„SmartClick“ koreguojamasis
kirptuvas

Tobulumas kiekvienu prisilietimu
S9031/12

Kiekvieną kartą prisilietus nuskuta iki 20 % daugiau plaukų*
Barzdaskutė 9000 – pažangiausia mūsų barzdaskutė. Išskirtinė „Contour Detect“
technologija idealiai atkuria jūsų veido kontūrus, o sistema „V-Track“ užtikrina, kad
plaukeliai būtų patogiausioje padėtyje ir galėtumėte nusiskusti idealiai.
Sukurta tobuliems rezultatams
Peiliukai švelniai pakreipia plaukelius, kad nusiskustumėte švariai
Galvutės juda 8 skirtingomis kryptimis, kad galėtumėte mėgautis nepriekaištingu
rezultatu
Patogus skutimasis
Su „AquaTec“ patogiai skuskitės sausai arba drėgnai
Paprasta naudoti
Dėl intuityvių piktogramų lengviau naudoti funkcijas
Po vienos valandos įkrovimo – 50 min. skutimosi be laido
Barzdaskutę galima plauti tekančiu vandeniu
2 m. garantija
Optimaliai išnaudokite savo barzdaskutę
Nepriekaištingas ūsų ir žandenų apkirpimas uždedamu kirptuvu
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Ypatybės
„V-Track Precision“ peiliukų sistema

„SmartClick“ koreguojamasis kirptuvas

Plaunama barzdaskutė

Tobulas skutimasis. Tikslūs „V-Track Precision“
peiliukai švelniai pakreipia plaukelius, kad
juos būtų patogu skusti. Jie pakelia net
prigludusius ar skirtingo ilgio plaukelius.
Mažiau judesių ir 30 % švaresnis skutimasis,
kad jūsų oda būtų puiki.

Uždėkite odą tausojantį koreguojantįjį kirptuvą
ir sukurkite savo stilių. Jis puikiai tinka ūsams
palyginti ir žandenoms patrumpinti.

Tiesiog atidarykite barzdaskutės galvutę ir
išskalaukite ją po tekančiu vandeniu.
Ilgaamžis

3 lygių LED ekranas

8 krypčių „Contour Detect“ galvutės

8 krypčių „ContourDetect“ galvutės pasieks
kiekvieną veido ir kaklo kontūro linkį. Kiekvienu
brūkštelėjimu pašalinsite 20 % daugiau plaukų.
Mėgaukitės švelniu ir glotniu skutimusi.

Intuityviame ekrane pateikiama informacija,
leidžianti pasiekti nepriekaištingų skutimosi
rezultatų: – 3 lygių baterijos ir kelioninio
užrakto indikatorius – Valymo indikatorius –
Baterijos išsikrovimo indikatorius – Galvutės
keitimo indikatorius

Šiai „Philips“ barzdaskutei suteikiame 2 metų
garantiją. Mūsų 9000 serijos barzdaskutės yra
patvarios, ilgaamžės ir užtikrina
nepriekaištingą skutimąsi kiekvieną kartą.

50 min. skutimosi be laido
„AquaTec“ drėgnojo ir sausojo skutimosi
technologija
„iF“ APDOVANOJIMAS UŽ GAMINIO
DIZAINĄ 2015 m.
Shaver series 9000„iF“ APDOVANOJIMAS UŽ
GAMINIO DIZAINĄ 2015 m.

Pasirinkite mėgstamiausią skutimosi būdą. Dėl
„Aquatec“ sausojo ir drėgnojo skutimosi
sistemos greitai pritaikysite skustuvą sausam
skutimuisi. Taip pat galite rinktis drėgnąjį
skutimąsi su geliu ar putomis ir skustis net ir
duše.

Naudodamiesi pažangia įkrovimo sistema
galite rinktis vieną iš dviejų patogių parinkčių:
50 minučių veikimas be laido po vienos
valandos įkrovimo arba greitasis įkrovimas
vienam skutimuisi. Visose 9000 serijos
barzdaskutėse naudojamos galingos ir ilgai
veikiančios ličio jonų baterijos. Jos gali būti
naudojamos tik be laido, kad skusdamiesi
drėgnoje aplinkoje, net ir stovėdami duše,
būtumėte saugūs.

„Philips Green“ logotipas
„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti
išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.
Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant
aplinką vienoje arba keliose „Philips“
ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos
vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,
svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo
veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Speciﬁkacijos
Skutimo efektyvumas
Skutimo sistema: „V-Track Precision“ peiliukų
sistema, „Super Lift & Cut“ technologija
Kontūrus atkartojančios: 8 krypčių „Contour
Detect“ galvutės
„SkinComfort“: „AquaTec“ drėgnojo ir sausojo
skutimosi technologija
Priedai
„SmartClick“: Koreguojantis peiliukas
Krepšelis: Kelioninis krepšelis

Lengva naudoti
Ekranas: 3 lygių baterijos indikatorius, Valymo
indikatorius, Išsikraunančios baterijos
indikatorius, Skutimo galvučių keitimo
indikatorius, Kelioninio užrakto indikatorius
Valymas: Visiškai plaunamas
Konstrukcija
Spalva: Juodojo atlaso
Rankenėlė: Patogi ir ergonomiška rankena

Greitas įkrovimas vienam skutimuisi
Automatinis įtampos reguliavimas: 100–240
V
Maksimalus energijos naudojimas: 9 W
Budėjimo galia: 0,1 W
Techninė priežiūra
2 metų garantija
Keičiama galvutė: SH90 keičiamas kas 2
metus

Maitinimas
Baterijos tipas: Ličio jonų
Veikimo laikas: 50 min. / 17 skutimų
Įkrovimas: Visiškai įkraunama per 1 valandą,
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* Pašalina iki 20 % daugiau plaukelių – palyginti su
„SensoTouch“

