
 

Depiladora de corte
eléctrica a húmido e a seco

Shaver series 9000

 
Lâminas de precisão V-Track

Cabeças ContourDetect de 8
direcções

Estilizador de barba SmartClick

 

S9111/41 Perfeição em cada passagem
Corta até 20% mais pêlos* numa só passagem

A Shaver 9000 é a nossa máquina de barbear mais avançada de sempre. A

tecnologia exclusiva de detecção de contornos oferece um alcance excepcional

de todos os contornos do seu rosto e o sistema V-Track orienta os pêlos para a

melhor posição de corte, proporcionando os resultados mais rentes.

Concebido para a perfeição

As lâminas orientam os pêlos com perfeição para um barbear rente

As cabeças flectem em 8 direcções diferentes para um resultado excelente

Um barbear confortável

Obtenha um barbear confortável a seco ou refrescante a húmido com AquaTec

Fácil de utilizar

Ícones intuitivos tornam as funções fáceis de utilizar

50 minutos de autonomia sem fios, após carregamento de uma hora

A máquina de barbear pode ser enxaguada em água corrente

2 anos de garantia

Aproveite ao máximo a sua máquina de barbear

Estilizador de encaixe para barba com 5 regulações de comprimento
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Destaques

Sistema de lâminas de precisão V-Track

Obtenha o barbear rente perfeito. As lâminas

de precisão V-Track posicionam suavemente

cada pêlo na melhor posição de corte, mesmo

os pêlos encostados à pele e com

comprimentos diferentes. Corta 30% mais rente

em menos passagens deixando a sua pele em

óptimo estado.

Cabeças ContourDetect de 8 direcções

Siga cada contorno do seu rosto e pescoço

com cabeças ContourDetect de 8 direcções.

Cortará 20% mais de pêlos em cada

passagem, o que resultará num barbear

extremamente rente e macio.

AquaTec Wet & Dry

Escolha como prefere barbear-se. Com a

vedação AquaTec Wet & Dry, pode optar por

um barbear rápido a seco, mas confortável. Ou

pode barbear-se a húmido – com gel ou

espuma – até debaixo do chuveiro.

Estilizador de barba SmartClick

Mude o seu estilo com o acessório do

estilizador de barba SmartClick. Escolha entre

5 regulações de comprimento para criar tudo –

desde a aparência de barba de 3 dias perfeita

a uma barba curta aparada com perfeição.

Pontas e pentes arredondados foram

concebidos para evitar irritações da pele.

Indicação LED de 3 níveis

O visor intuitivo apresenta informações

relevantes, permitindo-lhe obter o melhor

desempenho da sua máquina de barbear: -

indicadores de bateria de 3 níveis e de

bloqueio de viagem; - indicador de limpeza; -

indicador de bateria fraca; - indicador de

substituição de cabeças

50 minutos de autonomia sem fios

O nosso avançado sistema de carregamento

proporciona-lhe duas opções convenientes:

carregue por uma hora e terá 50 minutos de

funcionamento, ou efectue uma carga rápida

para um barbear completo. Todas as Shaver

Series 9000 contêm uma potente bateria de

iões de lítio de longa duração com eficiência

energética. Estas são concebidas para

funcionar apenas em modo sem fios para

assegurar que estará sempre em segurança

quando se barbear com água, mesmo durante

o duche.

Máquina de barbear totalmente lavável

Basta abrir a cabeça de corte para a enxaguar

cuidadosamente em água corrente.
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Shaver Series 9000Precisão, controlo e

manuseamento são as características que

definem a Shaver 9000. O sistema V-Track

guia os pêlos para a melhor posição para o

resultado mais rente, enquanto oito cabeças

direccionais totalmente flexíveis cortam mais

pêlos para um barbear perfeito em menos

passagens. A vedação AquaTec a húmido e a

seco desta máquina permite um barbear a

seco confortável ou um barbear húmido

refrescante, utilizando um gel ou espuma de

barbear para um conforto extra da pele.

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips -

eficiência energética, embalagem, substâncias

perigosas, peso, reciclagem e eliminação e

fiabilidade da vida útil.
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Especificações

Desempenho do barbear

Sistema de barbear: Sistema de lâminas de

precisão V-Track, Tecnologia Super Lift & Cut

Seguimento de contornos: Cabeças

ContourDetect de 8 direcções

Conforto da pele: AquaTec Wet & Dry

Acessórios

SmartClick: Estilizador da barba

Bolsa: Bolsa de viagem

Fácil de utilizar

Visor: Indicador da bateria de 3 níveis,

Indicador de limpeza, Indicador de bateria

fraca, Indicador de substituição de cabeças de

corte, Indicador de fecho de viagem

Limpeza: Lavável

Design

Cor: Azul glaciar

Pega: Pega e manuseamento ergonómicos

Potência

Tipo de pilha: Iões de lítio

Autonomia: 50 min./17 sessões de barbear

Carregamento: Carregamento rápido para 1

utilização, Carga completa em 1 hora

Voltagem automática: 100-240 V

Consumo máximo de energia: 9 W

Consumo em modo de espera: 0,1 W

Assistência

2 anos de garantia

Cabeça de substituição: Substituir a cada 2

anos por SH90

* Corta até 20% mais de pêlos - em comparação com

SensoTouch
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