
 

Pánsky elektrický holiaci
strojček Wet & Dry

Shaver series 9000

 
Presné čepele V-Track

Hol. hl. ContourDetect s ot.
v 8 smer.

Systém SmartClean Plus

Nástavec na tvar. brady
SmartClick

 

S9111/31

Dokonalosť v každom ťahu
Oholí až o 20 % viac chĺpkov* jedným ťahom

Holiaci strojček 9000 je doposiaľ náš najvyspelejší holiaci strojček. Unikátna

technológia rozpoznávania kontúr prináša výnimočné sledovanie všetkých kontúr

vašej tváre a systém V-Track nasmeruje chĺpky do správnej polohy pre dokonalé

oholenie.

Stvorené pre dokonalosť

Čepele dokonale nasmerujú chĺpky do správnej polohy na hladké oholenie

Holiace hlavy sa hýbu do 8 rôznych smerov a prinášajú dokonalý výsledok

Pohodlné holenie

Pohodlné, suché alebo osviežujúce mokré oholenie so systémom Aquatec

Jednoduché používanie

Intuitívne ikony zjednodušujú používanie funkcií

Po 1 hodine nabíjania sa môžete holiť 50 minút bez pripojenia do siete

Holiaci strojček môžete prepláchnuť pod tečúcou vodou

2-ročná záruka

Využite naplno svoj holiaci strojček

Vďaka systému SmartClean bude váš holiaci strojček stále vyzerať ako nový

Nasúvateľný nástavec na tvarovanie brady s 5 nastaveniami dĺžky
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Hlavné prvky

Systém čepelí V-Track Precision

Dosiahnite dokonalé a hladké oholenie.

Čepele V-Track Precision jemne nasmerujú

všetky chĺpky do ideálnej polohy na holenie,

dokonca aj rovno ležiace chĺpky a chĺpky

rôznych dĺžok. O 30 % hladšie oholenie

s menším počtom ťahov zaručí skvelý vzhľad

vašej pokožky.

Hol. hl. ContourDetect s ot. v 8 smer.

Holiace hlavy ContourDetect s otáčaním v 8

smeroch sledujú každú krivku na vašej tvári

a krku. Pri každom ťahu zachytia o 20 % viac

chĺpkov. Výsledkom je extrémne hladké

oholenie.

Systém Aquatec na holenie namokro aj

nasucho

Vyberte si vami preferovaný spôsob holenia.

Vďaka systému AquaTec Wet & Dry si môžete

vybrať rýchle, ale pohodlné holenie nasucho.

Alebo sa môžete holiť namokro – s gélom či

penou – ba dokonca aj pod sprchou.

Systém SmartClean PLUS

Stačí stlačiť jediné tlačidlo a systém

SmartClean PLUS vyčistí, namaže, vysuší

a nabije váš holiaci strojček, vďaka čomu vám

bude strojček každý deň poskytovať ten

najlepší výkon.

Nástavec na tvar. brady SmartClick

Upravte svoj vzhľad pomocou nástavca na

tvarovanie brady SmartClick. Vyberte si jedno

z 5 nastavení dĺžky a vytvorte ľubovoľný strih,

od dokonalého strniska až po elegantne

zastrihnutú bradu. Zaoblené hroty a hrebeňové

nástavce sú navrhnuté tak, aby zabránili

podráždeniu pokožky.

3-úrovňový LED displej

Intuitívny displej zobrazuje príslušné

informácie a umožňuje vám naplno využiť

špičkový výkon vášho holiaceho strojčeka: - 3-

úrovňové indikátory batérie a cestovného

zámku - Indikátor čistenia - Indikátor slabej

batérie - Indikátor nahradenia hlavice
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Shaver series 9000Presnosť, ovládanie

a manévrovateľnosť sú hlavné vlastnosti

holiaceho strojčeka 9000. Systém V-Track

nasmeruje chĺpky do správnej polohy pre

dokonalé oholenie a ohybné holiace hlavy

s otáčaním v 8 smeroch ich zachytia

a dokonale oholia pomocou menšieho počtu

pohybov. Tesnenie „AquaTec Wet & Dry“

umožňuje pohodlné suché alebo osviežujúce

mokré holenie za použitia gélu alebo peny na

holenie pre výnimočný komfort pokožky.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Výkon pri holení

SkinComfort: Systém AquaTec namokro aj

nasucho

Sledovanie kontúr: Hol. hl. ContourDetect s ot.

v 8 smer.

Holiaci systém: Systém presných čepelí V-

Track, Funkcia Super Lift&Cut Action

Príslušenstvo

SmartClean PLUS: Čistí, Suší, Nabíja, Maže,

Čistiaca kazeta (súčasť balenia)

SmartClick: Nástroj na tvarovanie brady

Puzdro: Cestovné puzdro

Jednoduché používanie

Displej: 3-úrovňový indikátor batérie, Indikátor

čistenia, Indikátor slabej batérie, Indikátory

výmeny holiacich hláv, Indikátor cestovného

zámku

Čistenie: Plne umývateľný

Dizajn

Farba: Ľadová modrá

Telo: Ergonomické uchopenie a používanie

Príkon

Typ batérie: Lítium-iónová

Prevádzková doba: 50 min./17 oholení

Nabíjanie: Úplné nabitie za 1 hodinu, Rýchle

nabitie pre 1 oholenie

Automatická voľba napätia: 100 - 240 V

Max. spotreba energie: 9 W

Spotreba v pohotovostnom režime: 0,1 W

Servis

Dvojročná záruka

Náhradná hlava: Vymieňajte každé 2 roky za

SH90

* Oholí až o 20 % viac fúzov - v porovnaní s výrobkom

SensoTouch
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