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Track

Capete ContourDetect în 8
direcţii

Aparat de tuns de precizie
SmartClick
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Perfecţiune în fiecare mişcare
Taie cu până la 20% mai mult păr* într-o singură trecere

Aparatul de bărbierit seria 9000 este cel mai avansat aparat de bărbierit pe care l-

am realizat până în prezent. Tehnologia unică de detectare a conturului acoperă

excepţional fiecare contur al feţei, iar sistemul V-Track ghidează firele de păr în cea

mai bună poziţie pentru tundere, oferind rezultate de mare precizie.

Proiectat pentru perfecţiune
Lamele ghidează perfect firele de păr pentru un bărbierit de precizie

Capetele se pliază în 8 direcţii diferite, pentru rezultate excepţionale

Un bărbierit confortabil
Obţine un bărbierit uscat confortabil sau umed răcoritor cu Aquatec

Uşor de utilizat
Pictogramele intuitive simplifică utilizarea funcţiilor

50 de minute de bărbierit fără fir după o încărcare de 1 oră

Aparatul de bărbierit poate fi clătit uşor la robinet

Dispune de garanţie de 2 ani

Profită la maxim de aparatul tău de bărbierit
Aparat tundere cu ataşare rapidă pentru tunderea perfectă a mustaţei şi a perciunilor
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Repere
Sistem de lame V-Track Precision

Obţine bărbieritul de precizie perfect. Lamele

V-Track Precision poziţionează delicat fiecare

fir de păr în cea mai bună poziţie de tăiere,

chiar şi pe cele culcate şi cu lungimi diferite.

Taie cu până la 30% mai aproape, cu mai

puţine mişcări, lăsând pielea într-o formă

excelentă.

Capete ContourDetect în 8 direcţii

Urmăreşte fiecare contur al feţei şi al gâtului cu

ajutorul capetelor ContourDetect în 8 direcţii.

Vei elimina cu 20% mai multe fire de păr cu

fiecare trecere. Rezultatul este un bărbierit fin,

de mare precizie.

Aquatec umed şi uscat

Alege cum preferi să te bărbiereşti. Cu

etanşarea Aquatec umed şi uscat, poţi alege

un bărbierit rapid dar comod. Sau poţi alege

bărbieritul umed - cu gel sau spumă - chiar şi

în duş.

Aparat de tuns de precizie SmartClick

Fă clic pe aparatul de tuns de precizie delicat

cu pielea pentru a-ţi finisa aspectul. Acesta

este ideal pentru întreţinerea mustăţii şi pentru

aranjarea perciunilor.

Afişaj cu LED cu 3 niveluri

Afişajul intuitiv îți oferă informaţiile relevante,

ceea ce îți permite să obţii cele mai bune

performanţe de la aparatul tău de bărbierit: -

indicator pentru baterie cu 3 niveluri şi

indicatori de blocare pentru transport -

Indicator pentru curăţare - Indicator pentru

baterie descărcată - Indicator pentru înlocuirea

capetelor de bărbierit

50 de minute de bărbierit fără fir

Sistemul nostru avansat de încărcare îţi oferă

două opţiuni comode: încarcă-l timp de o oră şi

vei obţine 50 de minute de utilizare sau o

încărcare rapidă pentru un bărbierit complet.

Toate aparatele de bărbierit din seria 9000 au

o baterie litiu-ion puternică, durabilă, eficientă

energetic. Aparatele de bărbierit sunt proiectate

să funcţioneze numai în modul fără fir, pentru

ca să poţi fi mereu în siguranţă când te

bărbiereşti cu apă, chiar şi sub duş.

Aparat de bărbierit complet lavabil

Doar deschide capul aparatului de bărbierit

pentru a-l clăti complet sub robinet.

Făcut să reziste

Susţinem acest aparat de bărbierit Philips cu o

garanţie de 2 ani. Aparatele de bărbierit din

seria 9000 sunt proiectate pentru performanţă

şi durabilitate, promițând un bărbierit de

precizie de fiecare dată.

PREMIUL iF PENTRU DESIGN 2015
Shaver series 9000PREMIUL iF PENTRU

DESIGN 2015

Philips Green Logo
Produsele ecologice Philips Green pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire

semnificativă din punct de vedere ecologic, în

unul sau mai multe domenii de interes pentru

Philips – eficienţă energetică, ambalare,

substanţe periculoase, greutate, reciclare şi

casare şi fiabilitate pe viaţă.
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Specificaţii
Performanţe în bărbierire
Sistem de bărbierire: Sistem de lame V-Track

Precision, Acţiune Super Lift & Cut

Urmărirea conturului: Capete ContourDetect în

8 direcţii

SkinComfort: AquaTec umed şi uscat

Accesorii
SmartClick: Aparat de tuns de precizie

Husă: Husă de călătorie

Uşor de utilizat
Afişaj: Indicator pentru baterie cu 3 niveluri,

Indicator pentru curăţare, Indicator pentru

baterie descărcată, Indicator luminos pentru

înlocuirea capetelor de bărbierit, Indicator de

blocare pentru transport

Curăţare: Complet lavabil

Design
Culoare: Negru satinat

Mâner: Mâner şi manevrare ergonomică

Alimentare
Tip baterie: Litiu-ion

Durată de funcţionare: 50 min/17 bărbieriri

Încărcare: Încărcare completă în 1 oră,

Încărcare rapidă pentru 1 bărbierire

Tensiune automată: 100-240 V

Consum max. de energie: 9 W

Energie în standby: 0,1 W

Service
2 ani garanţie

Cap înlocuibil: Înlocuieşte la fiecare 2 ani cu

SH90

Software
Actualizare de software: Philips oferă

actualizări de software relevante o perioadă de

2 ani de la data achiziţiei

* Tunde cu 20% mai mult păr - versus SensoTouch
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