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Selalu memotong 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

Membuat pencukur Anda seperti baru dengan SmartClean

Penata janggut click-on dengan 5 setelan panjang
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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

sapuan sehingga kulit Anda bebas iritasi.

Kepala Pencukur Pendeteksi Lekuk 8-arah

Ikuti setiap lekuk 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 pancuran.

SmartClean System PLUS

Dengan satu sentuhan tombol, SmartClean

PLUS akan membersihkan, melumasi,

mengeringkan, dan mengisi daya pencukur

Anda sehingga tetap dalam performa

terbaiknya setiap hari.

Penata janggut SmartClick

Ubah penampilan Anda dengan alat

pelengkap Penata Janggut SmartClick. Pilih

dari 5 setelan panjang untuk menciptakan

tampilan bulu pendek sempurna hingga

janggut yang dipangkas pendek rapi. Ujung

dan sisir bulat didesain untuk mencegah iritasi

kulit.

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

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.

Logo Philips Green

Produk-produk Philips Green dapat

mengurangi biaya, konsumsi energi, dan emisi

CO2. Bagaimana caranya? Produk-produk ini

menawarkan pemeliharaan lingkungan yang

signifikan dalam satu atau beberapa Green

Focal Area Philips - Efisiensi energi,

Kemasan, Zat berbahaya, Bobot, Daur ulang

dan pembuangan, serta Keandalan seumur

hidup.
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Spesifikasi

Performa Pencukuran

SkinComfort: AquaTec Basah & Kering

Mengikuti kontur: Kepala Pencukur Pendeteksi

Lekuk 8-arah

Sistem pencukuran: Sistem Pisau Presisi V-

Track, Aksi Super Angkat & Potong

Aksesori

SmartClean PLUS: Membersihkan,

Mengeringkan, Mengisi daya, Pelumasan,

Kartrid pembersih (termasuk)

SmartClick: Penata janggut

Kantung: Kantung pembawa

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: Merah Api

Gagang: Cengkeraman & gagang ergonomis

Daya

Jenis Baterai: Lithium-ion

Lama pemakaian: 50 menit / 17 kali

pencukuran

Pengisian daya: 1 jam pengisian daya penuh,

Pengisian cepat untuk 1 kali bercukur

Voltase otomatis: 100-240 V

Konsumsi daya maks.: 9 W

Daya siaga: 0,1 W

Layanan

Garansi 2-tahun

Head pengganti: Ganti setiap 2 tahun dengan

SH90

* Memotong rambut 20% lebih banyak - dibandingkan

SensoTouch
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