
 

Pencukur listrik
basah dan kering

Shaver series 9000

 
Pisau Presisi V-Track

Kepala Pencukur Pendeteksi
Lekuk 8-arah

Pemangkas presisi SmartClick

 

S9111/12 Selalu mencukur dengan sempurna
Memotong rambut 20% lebih banyak* dalam satu gerakan

Shaver 9000 adalah pencukur terbaik kami saat ini. Teknologi uniknya yang

mendeteksi kontur menawarkan cakupan luar biasa untuk setiap kontur wajah

Anda, dan sistem V-Track mengarahkan rambut ke posisi pemotongan terbaik

untuk hasil paling rapi.

Dirancang untuk kesempurnaan

Pisau mengarahkan rambut ke dalam posisi sempurna untuk hasil cukur yang mulus

Kepala pencukur dapat bergerak ke 8 arah yang berbeda untuk hasil cukur luar biasa

Pencukuran yang nyaman

Dapatkan pencukuran kering yang nyaman atau pencukuran basah yang

menyegarkan dengan Aquatec

Mudah digunakan

Tanda/ikon intuitif membuat fungsi pada pencukur ini mudah dimengerti

50 menit pencukuran tanpa kabel setelah satu jam pengisian daya

Pencukur dapat dibilas bersih di bawah keran

Dengan garansi 2 tahun

Manfaatkan pencukur Anda dengan sepenuhnya

Pemangkas click-on untuk pemangkasan kumis dan cambang yang sempurna
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Kelebihan Utama

Sistem pisau presisi V-Track

Dapatkan pencukuran bersih sempurna. Pisau

Presisi V-track yang dipatenkan mengarahkan

setiap helai rambut ke posisi pencukuran

terbaik, bahkan yang tumbuh mendatar dan

dengan panjang rambut yang berbeda.

Mencukur 30% lebih bersih dalam sekali

gerakan sehingga kulit Anda bebas iritasi.

Kepala Pencukur Pendeteksi Lekuk 8-arah

Mengikuti ke setiap bentuk permukaan wajah

dan leher Anda dengan kepala pencukur

Pendeteksi Lekuk 8-arah. Anda akan

menangkap 20% lebih banyak rambut dengan

sempurna. Menghasilkan pencukuran yang

sangat bersih dan mulus.

Aquatec Basah & Kering

Pilih cara bercukur yang Anda inginkan.

Dengan segel Aquatec Basah & Kering, Anda

bisa memilih pencukuran kering yang nyaman

dan cepat. Atau pencukuran basah – dengan

gel atau busa – bahkan di bawah shower/air

mengalir

Pemangkas presisi SmartClick

Gunakan Pemangkas Presisi yang ramah di

kulit untuk merapikan tampilan Anda. Sangat

ideal untuk menjaga tampilan kumis dan

memangkas cambang.

Tampilan LED 3 tingkat

Layar intuitif menampilkan informasi yang

relevan, memungkinkan Anda mendapatkan

performa terbaik dari pencukur Anda: -

Indikator baterai 3-tingkat dan travel lock -

Indikator Pembersihan - Indikator Baterai

Lemah - Indikator Penggantian Kepala

Pencukur

50 menit pencukuran tanpa kabel

Sistem pengisian daya canggih kami

memberikan dua pilihan mudah: pengisian

daya selama satu jam dan Anda akan

mendapatkan waktu pencukuran selama 50

menit, atau melakukan pengisian daya cepat

untuk sekali pencukuran penuh. Semua

Pencukur Seri 9000 memiliki baterai lithium-

ion yang tahan lama dan sangat efisien.

Pencukur dirancang untuk menyala hanya

dalam mode tanpa kabel, untuk memastikan

Anda akan selalu aman ketika mencukur

dengan air, bahkan di bawah shower/air

mengalir.

Dibuat agar awet

Pencukur Philips ini memiliki garansi 2 tahun.

Pencukur Seri 9000 kami didesain untuk

performa dan daya tahan, menjanjikan

pencukuran yang sangat bersih dari waktu ke

waktu.

Pencukur yang bisa dicuci seluruhnya

Cukup buka kepala pencukur untuk dibilas di

bawah keran.

PENGHARGAAN DESAIN iF 2015

Pencukur Series 9000Presisi, kontrol, dan

kemampuan manuver adalah fitur yang

menegaskan kemampuan pencukur 9000.

sistem V-Track memandu rambut ke posisi

cukur untuk hasil terbaik, sementara delapan

kepala arah mengambil lebih banyak rambut

untuk hasil yang lebih bersih dengan sedikit

gerakan. Penyegel “AquaTec Wet & Dry”

pencukur ini memungkinkan hasil cukur kering

yang nyaman dan hasil cukur basah yang

menyegarkan, menggunakan gel atau busa

cukur untuk kenyamanan kulit ekstra.
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Spesifikasi

Performa Pencukuran

Sistem pencukuran: Sistem Pisau Presisi V-

Track, Aksi Super Angkat & Potong

Mengikuti kontur wajah: Kepala Pencukur

Pendeteksi Lekuk 8-arah

Kenyamanan kulit: AquaTec Basah & Kering

Aksesori

SmartClick: Pemangkas presisi

Tas penyimpanan: Tas penyimpanan untuk

traveling

Mudah digunakan

Layar: Indikator baterai 3 tingkat, Indikator

pembersihan, Indikator baterai hampir habis,

Indikator penggantian kepala pencukur,

Indikator travel lock

Membersihkan: Dapat dicuci seluruhnya

Desain

Warna: Glacier Blue

Gagang: Cengkeraman & gagang ergonomis

Daya

Jenis Baterai: Lithium-ion

Lama operasi: 50 menit / 17 kali pencukuran

Pengisian daya: Pengisian cepat untuk 1 kali

bercukur, 1 jam pengisian daya penuh

Voltase otomatis: 100-240 V

Konsumsi daya maks.: 9 W

Daya siaga: 0,1 W

Layanan

Garansi 2-tahun

Kepala pengganti: Ganti setiap 2 tahun

dengan SH90

* Memotong rambut 20% lebih banyak - dibandingkan

SensoTouch
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