
 

Ηλεκτρική μηχανή για

υγρό και στεγνό ξύρισμα

Shaver series 9000

  Λεπίδες ακριβείας V-Track

Κεφαλές ContourDetect 8

κατευθύνσεων

Τρίμερ ακριβείας SmartClick

 

S9031/13 Τελειότητα σε κάθε πέρασμα
Κόβει έως 20% περισσότερες τρίχες* με ένα μόνο πέρασμα

Η ξυριστική μηχανή Shaver 9000 είναι η πιο προηγμένη ξυριστική μας μηχανή. Η μοναδική

τεχνολογία παρακολούθησης περιγράμματος προσφέρει εξαιρετική κάλυψη σε κάθε καμπύλη

του προσώπου, ενώ το σύστημα V-Track οδηγεί τις τρίχες στην καλύτερη θέση κοπής για

βέλτιστο αποτέλεσμα.

Με στόχο την τελειότητα

Οι λεπίδες καθοδηγούν τέλεια τις τρίχες στη σωστή θέση για βαθύ ξύρισμα

Οι κεφαλές κάμπτονται προς 8 διαφορετικές κατευθύνσεις για εκπληκτικό αποτέλεσμα

Άνετο ξύρισμα

Εύκολο στεγνό ή υγρό ξύρισμα με το Aquatec

Εύκολη χρήση

Έξυπνα εικονίδια που κάνουν τις λειτουργίες εύκολες στη χρήση

50 λεπτά αυτονομίας μετά από φόρτιση μίας ώρας

Η ξυριστική μηχανή πλένεται κάτω από τη βρύση

Με 2ετή εγγύηση

Αξιοποιήστε στο έπακρο την ξυριστική σας μηχανή

Κουμπωτό τρίμερ για άψογο μουστάκι και φαβορίτες
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Χαρακτηριστικά

Σύστημα λεπίδων ακριβείας V-Track

Απολαύστε το τέλειο βαθύ ξύρισμα. Οι λεπίδες

ακριβείας V-Track τοποθετούν απαλά κάθε τρίχα στην

καλύτερη θέση κοπής, ακόμα και τις ίσιες τρίχες ή

τις τρίχες σε διαφορετική μήκη. Επίσης, προσφέρουν

30% βαθύτερο ξύρισμα με λιγότερες κινήσεις

αφήνοντας το δέρμα σε τέλεια κατάσταση.

Κεφαλές ContourDetect 8 κατευθύνσεων

Ακολουθήστε κάθε καμπύλη του προσώπου και του

λαιμού με τις κεφαλές ContourDetect 8

κατευθύνσεων. Με κάθε πέρασμα πιάνετε 20%

περισσότερες τρίχες.Το αποτέλεσμα; Εξαιρετικά

βαθύ, απαλό ξύρισμα.

Aquatec για υγρό και στεγνό ξύρισμα

Επιλέξτε το ξύρισμα που προτιμάτε. Με το κάλυμμα

Aquatec για υγρό και στεγνό ξύρισμα, μπορείτε να

επιλέξετε ένα γρήγορο, άνετο στεγνό ξύρισμα.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε το υγρό ξύρισμα,

με τζελ ή αφρό, ακόμη και στο ντους.

Τρίμερ ακριβείας SmartClick

Κουμπώστε το φιλικό προς το δέρμα τρίμερ ακριβείας

για να ολοκληρώσετε το λουκ σας. Είναι ιδανικό για

να περιποιείστε το μουστάκι και να τριμάρετε τις

φαβορίτες σας.

Οθόνη LED 3 επιπέδων

Η έξυπνη οθόνη εμφανίζει σχετικές πληροφορίες,

ώστε να απολαμβάνετε την καλύτερη απόδοση της

ξυριστικής μηχανής: - Ενδείξεις μπαταρίας 3

επιπέδων και κλειδώματος ταξιδίου - Ένδειξη

καθαρισμού - Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας -

Ένδειξη αντικατάστασης κεφαλής

50 λεπτά αυτονομίας

Το προηγμένο σύστημα φόρτισης σάς προσφέρει δύο

πρακτικές επιλογές: 50 λεπτά χρόνο λειτουργίας μετά

από φόρτιση μίας ώρας ή γρήγορη φόρτιση για ένα

πλήρες ξύρισμα. Όλες οι ξυριστικές μηχανές Shaver

series 9000 περιλαμβάνουν μια ισχυρή, ενεργειακά

αποδοτική μπαταρία ιόντων λιθίου μεγάλης

διάρκειας. Έχουν σχεδιαστεί μόνο για ασύρματη

λειτουργία, ώστε να είστε απόλυτα ασφαλείς όταν

ξυρίζεστε με νερό, ακόμη και στο ντους.

Πλήρως πλενόμενη ξυριστική μηχανή

Απλώς ανοίξτε την ξυριστική κεφαλή για να την

ξεπλύνετε καλά κάτω από τη βρύση.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ iF 2015

Shaver series 9000Η ακρίβεια, ο έλεγχος και η

δυνατότητα ελιγμών είναι τα βασικά χαρακτηριστικά

της ξυριστικής μηχανής 9000. Το σύστημα V-Track

οδηγεί τις τρίχες στην καλύτερη θέση κοπής για

βέλτιστο αποτέλεσμα, ενώ οι ιδιαίτερα ευέλικτες

κεφαλές οκτώ κατευθύνσεων πιάνουν περισσότερες

τρίχες για καθαρό ξύρισμα με λιγότερες κινήσεις. Το

κάλυμμα Aquatec για υγρό και στεγνό ξύρισμα αυτής

της ξυριστικής μηχανής σας επιτρέπει να

απολαμβάνετε άνετο στεγνό ή αναζωογονητικό υγρό

ξύρισμα, με τζελ ή αφρό ξυρίσματος για πιο απαλή

αίσθηση στο δέρμα.

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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Προδιαγραφές

Απόδοση ξυρίσματος

Σύστημα ξυρίσματος: Σύστημα λεπίδων ακριβείας V-

Track, Τεχνολογία Super Lift & Cut

Παρακολούθηση περιγράμματος: Κεφαλές

ContourDetect 8 κατευθύνσεων

Περιποίηση δέρματος: Κάλυμμα Aquatec για υγρό και

στεγνό ξύρισμα

Αξεσουάρ

SmartClick: Τρίμερ ακριβείας

Θήκη: Θήκη ταξιδίου

Ευκολία στη χρήση

Οθόνη: Ένδειξη μπαταρίας 3 επιπέδων, Ένδειξη

καθαρισμού, Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας,

Ένδειξη αντικατάστασης κεφαλών ξυρίσματος,

Ένδειξη κλειδώματος ταξιδίου

Καθάρισμα: Πλήρως πλενόμενη

Σχεδίαση

Χρώμα: Μαύρο σατέν

Λαβή: Εργονομική λαβή και άνετος χειρισμός

Ρεύμα

Τύπος μπαταρίας: Ιόντων λιθίου

Χρόνος λειτουργίας: 50 λεπτά / 17 ξυρίσματα

Φόρτιση: Πλήρης φόρτιση σε 1 ώρα, Γρήγορη

Φόρτιση: Πλήρης φόρτιση σε 1 ώρα, Γρήγορη

φόρτιση για 1 ξύρισμα

Αυτόματη τάση: 100-240 V

Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας:

9 W

Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής: 0,1 W

Σέρβις

Διετής εγγύηση

Ανταλλακτική κεφαλή: Αντικατάσταση με SH90 κάθε

2 χρόνια

* Κόβει έως 20% περισσότερες τρίχες - σε σχέση με τη SensoTouch
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