Električni brivnik za
mokro in suho britje
Shaver series 9000
Natančna rezila V-Track
8-smerne glave ContourDetect
Sistem SmartClean Plus
Oblikovalnik brade SmartClick
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Popolnost na vsakem koraku
Odreže do 20 % več dlak* v enem koraku
Brivnik 9000 je naš najnaprednejši brivnik doslej. Edinstvena tehnologija za
zaznavanje linij obraza izjemno dobro zajame vsako linijo vašega obraza, sistem
V-Track pa vodi dlake v najboljši položaj za britje, za najboljše rezultate.
Zasnovan za popolnost
Rezila idealno vodijo dlake na položaj za natančno britje
Glave se premikajo v 8 različnih smereh za vrhunske rezultate
Udobno britje
Aquatec omogoča udobno suho in osvežujoče mokro britje
Enostavna uporaba
Intuitivne ikone olajšajo uporabo funkcij
50 minut brezžičnega britja po eni uri polnjenja
Brivnik lahko do čistega sperete pod tekočo vodo
Z 2-letno garancijo
Izkoristite vse možnosti brivnika
Z vložki SmartClean bo brivnik vedno kot nov
Pritrdljivi oblikovalnik brade s 5 nastavitvami dolžine
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Značilnosti
Sistem rezil V-Track Precision

Sistem SmartClean Plus

50 minut brezžičnega britja

Zagotovite si popolnoma gladko britje. Rezila
V-Track Precision nežno postavijo vsako dlako
v najboljši položaj za rezanje, tudi če so dlake
poležene ali različnih dolžin. Brivnik brije 30 %
bližje koži in z manj gibi, kožo pa pusti v
odličnem stanju.

Sistem SmartClean Plus ob pritisku gumba
očisti, namaže, posuši in napolni brivnik, zato
vedno zagotavlja optimalno uporabo.

Napredni napajalni sistem nudi priročni
možnosti: ena ura polnjenja za 50 minut ali
hitro polnjenje za eno britje. Vsi brivniki serije
9000 imajo zmogljivo, energijsko učinkovito in
dolgotrajno litij-ionsko baterijo. Uporabljate jih
lahko samo brezžično, zato je njihova uporaba
varna tudi v mokrih okoljih, celo pod prho.

Oblikovalnik brade SmartClick

8-smerne glave ContourDetect

Z 8-smernimi glavami ContourDetect sledite
vsem linijah obraza in vratu. Z vsakim gibom
zajamete 20 % več dlak. Britje je vedno
izjemno natančno in gladko.

Izboljšajte svoj videz z nastavkom za
oblikovanje brade SmartClick. Izberete lahko
med 5 nastavitvami dolžine in ustvarite od
popolnega neobritega videza do kratke, lično
prirezane brade. Zaobljene konice in glavniki
preprečujejo draženje kože.
3-stopenjski LED-zaslon

Aquatec za mokro in suho britje

Sami izberite, kako se želite briti. Z načinom
Aquatec Wet & Dry se lahko odločite za hitro in
udobno suho britje, prav tako pa se lahko
brijete tudi mokro, z gelom ali peno – tudi pod
prho.

Intuitivni zaslon prikazuje pomembne
informacije za optimalno delovanje brivnika: 3-stopenjski indikatorji baterije in potovalnega
zaklepa - Indikator čiščenja - Indikator šibke
baterije - Indikator za zamenjavo glave

NAGRADA ZA OBLIKOVANJE iF 2015
Brivnik serije 9000Brivnik 9000 odlikujejo
natančnost, nadzor in zanesljivo vodenje.
Sistem V-Track dlake usmerja v najboljši
položaj za britje, popolnoma prilagodljive
osemsmerne glave pa zajamejo več dlak za
gladko britje z manj potezami. Tesnilo
"AquaTec Wet & Dry" brivnika omogoča
udobno suho britje ali osvežujoče mokro britje,
pri katerem lahko uporabljate brivski gel ali
peno za dodatno udobje za kožo.

Zeleni logotip Philips
S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko
zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste
ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo
pomembno okoljevarstveno izboljšavo na
enem ali več področjih Philipsovega
prizadevanja za varovanje okolja – energijska
učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,
recikliranje in odlaganje ter zanesljivost
celotno življenjsko dobo.
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Speciﬁkacije
Učinkovito britje
SkinComfort: AquaTec za mokro in suho britje
Prilagajanje linijam: 8-smerne glave
ContourDetect
Sistem britja: Sistem rezil V-Track Precision,
Tehnologija Super Lift&Cut

Enostavna uporaba
Zaslon: Indikator stanja baterije z 3 ravnmi,
Indikator čiščenja, Indikator iztrošenosti
baterije, Indikator menjave brivnih glav,
Indikator potovalnega zaklepa
Čiščenje: Popolnoma pralno

Dodatna oprema
SmartClean PLUS: Čiščenje, Sušenje,
Polnjenje, Mazanje, Čistilni vložek (priložen)
SmartClick: Oblikovalnik brade
Torbica: Potovalna torbica

Zasnova
Barva: Ledeniško modra
Ročaj: Ergonomski ročaj in uporaba
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Napajanje
Tip baterije: Litij-ionska
Čas delovanja: 50 minut/17 britij
Polnjenje: Povsem napolnjeno po 1 uri, Hitro
polnjenje za eno britje
Samodejna napetost: 100–240 V
Največja poraba moči: 9 W
Moč v stanju pripravljenosti: 0,1 W
Servis
Dveletna garancija
Nadomestna glava: Zamenjajte vsaki 2 leti s
SH90

* Odreže do 20 % več dlak v primerjavi s SensoTouch

