
 

Sähköparranajokone
märkä- ja kuiva-ajoon

Shaver series 9000

 
V-Track Precision -terät

8-suuntaiset ContourDetect-
ajopäät

SmartClick-tarkkuustrimmeri

 

S9041/12 Täydellisyyttä joka vedolla
Leikkaa jopa 20 % enemmän* yhdellä vedolla

Philips Shaver Series 9000 -parranajokoneet ovat täydellinen valinta! Philipsin

patentoima V-Track-teräjärjestelmä on suunniteltu niin, että se nappaa kaikkiin

suuntiin kasvavat partakarvat ja nostaa niitä hieman ennen leikkaamista. Joustavat

ajopäät liikkuvat kahdeksaan eri suuntaan ja mukautuvat täydellisesti kasvojen

muotoihin. Philips Shaver Series 9000 -parranajokoneet tuovat täydellistä

toimivuutta jokaiseen päivään.

Suunniteltu täydelliseksi
Ajaa tehokkaasti pitkät, lyhyet, ihonmyötäiset ja eri suuntiin kasvavat partakarvat

Ajopää liikkuu kahdeksaan eri suuntaan ja mukautuu täydellisesti kasvojen muotoihin

Miellyttävä parranajo
Märkäajo suihkussa tai partavaahdon kanssa

Helppokäyttöinen
Selkeät kuvakkeet tekevät toimintojen käytöstä helppoa

50 minuuttia johdotonta käyttöä 1 tunnin latauksella

Parranajokoneen voi huuhdella juoksevalla vedellä

Kahden vuoden takuu

Ota kaikki irti parranajokoneestasi
Tarkkuustrimmeri viiksien ja pulisonkien siistimiseen
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Kohokohdat
V-Track Precision -teräjärjestelmä

Patentoitu V-Track-teräjärjestelmä nostaa

partakarvat, jopa ihonmyötäiset, eri pituiset ja

eri suuntiin kasvavat karvat, optimaaliseen

asentoon mahdollisimman tarkkaa ajoa varten.

Leikkaa 30 % lähempää ja vähemmillä

vedoilla ärsyttämättä ihoa.

8-suuntaiset ContourDetect-ajopäät

Philips Shaver Series 9000

‑parranajokoneiden taipuisat ajopäät liikkuvat

kahdeksaan eri suuntaan ja myötäilevät

täydellisesti kasvojen muotoja. Saat

sileämmän lopputuloksen vähemmillä vedoilla

ja ärsyttämättä ihoa. Edeltäjiinsä verrattuna

terät ajavat jopa 20 % enemmän yhdellä

vedolla.

Märkäajo suihkussa tai partavaahdon kanssa

Aja partasi niin kuin haluat. AquaTec Wet&Dry

‑ominaisuuden ansiosta voit valita nopean

mutta miellyttävän kuiva-ajon tai hellävaraisen

märkäajon parranajogeelillä tai partavaahdolla

– tai ajaa parran vaikka suihkussa.

Tarkkuustrimmeri viiksien ja pulisonkien
siistimiseen

Kun haluat siistiä viiksesi tai pulisonkisi,

napsauta tarkkuustrimmeri paikoilleen. Sillä

voit viimeistellä tyylisi ärsyttämättä ihoa.

3 tason LED-näyttö

Intuitiivisessa näytössä näkyvät tarvittavat

tiedot, jotta saat parranajokoneestasi kaiken

irti: – 3 tason akkuilmaisin ja matkalukituksen

ilmaisin – Puhdistustarpeen ilmaisin – Lataus

vähissä -ilmaisin – Ajopään vaihtotarpeen

ilmaisin

50 minuuttia johdotonta ajoa

Edistyksellisessä latausjärjestelmässä on kaksi

kätevää vaihtoehtoa: yhden tunnin latauksella

saat 50 minuuttia käyttöaikaa tai

pikalatauksella yhden kokonaisen ajokerran.

Kaikissa 9000 Series -parranajokoneissa on

tehokas, pitkäkestoinen ja energiaa säästävä

litiumioniakku. Koneet on suunniteltu vain

langattomaan käyttöön, jotta voit käyttää niitä

turvallisesti kosteissa tiloissa – jopa suihkussa.

Täysin pestävä parranajokone

Ajopää on helppo avata ja huuhdella

juoksevalla vedellä.

Kestävä

Myönnämme tälle Philipsin parranajokoneelle

2 vuoden takuun. 9000 Series -malliston

parranajokoneet ovat suorituskykyisiä ja

kestäviä, joten saat sileän lopputuloksen kerta

toisensa jälkeen.

iF DESIGN AWARD 2015
Shaver Series 9000iF DESIGN AWARD 2015

Philipsin vihreä logo
Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot
Ajoteho
Ajojärjestelmä: V-Track Precision -

teräjärjestelmä, Super Lift & Cut -tekniikka

Myötäilee muotoja: 8-suuntaiset

ContourDetect-ajopäät

SkinComfort: AquaTec Wet & Dry

Lisätarvikkeet
SmartClick: Tarkkuustrimmeri

Pussi: Säilytyspussi kotiin ja matkoille

Helppokäyttöinen
Näyttö: 3 tason akkuilmaisin,

Puhdistustarpeen ilmaisin, Lataus vähissä -

ilmaisin, Ajopäiden vaihtotarpeen ilmaisin,

Matkalukon ilmaisin

Puhdistaminen: Täysin pestävä

Muotoilu
Väri: Helmiäismetalli

Kahva: Ergonominen varsi ja kahva

Virta
Akkutyyppi: Litiumioni

Käyttöaika: 50 min / 17 ajokertaa

Lataaminen: Latautuu täyteen tunnissa, Yhden

ajokerran pikalataus

Automaattinen jännite: 100 - 240 V

Enimmäisvirrankulutus: 9 W

Valmiustilan virta: 0,1 W

Huolto
2 vuoden takuu

Vaihtoterä: Vaihda kahden vuoden välein

SH90:een

Ohjelmisto
Ohjelmistopäivitys: Philips tarjoaa

ohjelmistopäivityksiä kahden vuoden ajan

ostopäivän jälkeen

* Leikkaa jopa 20 % enemmän verrattuna SensoTouchiin
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