Drėgno ir sauso skutimo
elektrinė barzdaskutė
Shaver series 9000
Tikslūs „V-Track“ peiliukai
8 krypčių „Contour Detect“
galvutės
„SmartClean Plus“ sistema
„SmartClick“ barzdos formavimo
priedas

Tobuli rezultatai po kiekvieno prisilietimo
Kiekvieną kartą prisilietus pašalinama iki 20 % daugiau
S9111/31

plaukelių*
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 sausuoju arba gaivinančiu drėgnuoju būdu
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
Su „SmartClean“ barzdaskutė bus kaip nauja
Įstatomas barzdos formavimo prietaisas su 5 ilgio nustatymais
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Ypatybės
„V-Track Precision“ peiliukų sistema

skutimuisi. Taip pat galite rinktis drėgnąjį
skutimąsi su geliu ar putomis ir skustis net
duše.

užrakto indikatorius – Valymo indikatorius –
Baterijos išsikrovimo indikatorius – Galvutės
keitimo indikatorius

„SmartClean PLUS“ sistema

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.
8 krypčių „Contour Detect“ galvutės

Palietus mygtuką „SmartClean PLUS“, sistema
išvalo, sutepa, išdžiovina ir įkrauna jūsų
barzdaskutę, kad ji puikiai veiktų kiekvieną
dieną.
„SmartClick“ barzdos formavimo priedas

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

Keiskite savo išvaizdą naudodami „SmartClick“
barzdos formavimo priedą. Pasirinkite iš 5 ilgio
nustatymų ir kurkite bet kokią šukuoseną – nuo
tobulai apkirptų šerių iki trumpos ir tvarkingai
sumodeliuotos barzdos. Suapvalinti ašmenų
galiukai ir šukos nedirgina odos.
3 lygių LED ekranas

Pasirinkite mėgstamiausią skutimosi būdą. Dėl
„Aquatec“ sausojo ir drėgnojo skutimosi
sistemos greitai pritaikysite skustuvą sausam
Intuityviame ekrane pateikiama informacija,
leidžianti pasiekti nepriekaištingų skutimosi
rezultatų: – 3 lygių baterijos ir kelioninio
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Shaver series 9000Tikslumas, patogus
valdymas ir manevringumas yra išskirtinės
9000 serijos barzdaskutės ypatybės. „V-Track“
sistema pakreipia plaukelius į patogiausią
padėtį, o lanksčios aštuoniomis kryptimis
prisitaikančios galvutės nuskuta itin švariai
atliekant mažiau judesių. „AquaTec“ drėgnojo ir
sausojo skutimosi technologija užtikrina
patogų sausą ir gaivų skutimąsi šlapiuoju
būdu, naudojant skutimosi gelį arba putas.

„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
„SkinComfort“: „AquaTec“ drėgnojo ir sausojo
skutimosi technologija
Kontūrus atkartojančios: 8 krypčių „Contour
Detect“ galvutės
Skutimo sistema: „V-Track Precision“ peiliukų
sistema, „Super Lift & Cut“ technologija
Priedai
„SmartClean PLUS“: Valo, Išdžiovina, Įkrauna,
Sutepa, Valymo kasetė (pridedama)
SmartClick: Barzdos formavimo prietaisas
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: Ledo mėlynumo
Rankenėlė: Patogi ir ergonomiška rankena

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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Greitas įkrovimas vienam skutimuisi
Automatinis įtampos reguliavimas: 100–240
V
Maksimalus energijos naudojimas: 9 W
Budėjimo galia: 0,1 W

* Pašalina iki 20 % daugiau plaukelių – palyginti su
„SensoTouch“

