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Perfectie in elke beweging
Philips' beste keuze voor baarden van 1-3 dagen oud

De Shaver 9000 is ons meest geavanceerde scheerapparaat tot nu toe. De unieke

contourdetectietechnologie garandeert dat er geen plekje van uw gezicht wordt

overgeslagen, terwijl het V-Track-systeem de haren in de beste snijpositie brengt

voor het gladste resultaat.

Ontworpen voor perfectie

Ons beste scheersysteem voor baarden van 1-3 dagen

De scheerhoofden buigen in 8 verschillende richtingen voor een superieur resultaat

Een comfortabele scheerbeurt

Comfortabel droog of verfrissend nat scheren met Aquatec

Gebruiksvriendelijk

50 minuten draadloos scheren na 1 uur opladen

Gemakkelijk te gebruiken functies dankzij intuïtieve pictogrammen

Scheerapparaat kan worden schoongespoeld onder de kraan

Met 2 jaar garantie

Maak optimaal gebruik van uw scheerapparaat

Houd uw scheerapparaat als nieuw met SmartClean

Opzetbare baardstyler met 5 lengtestanden
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Kenmerken

V-Track PRO-messysteem

Scheer perfect glad. De V-Track Precision

PRO-mesjes brengen elke haar voorzichtig in

de beste positie, voor een baard van 1-3

dagen. Zelfs voor platliggende haren en haren

met verschillende lengtes. Scheert 30% gladder

met minder bewegingen, waardoor uw huid in

perfecte conditie blijft.

ContourDetect-hoofden met 8 richtingen

Volg alle contouren van uw gezicht en hals met

de ContourDetect-scheerhoofden met 8

draairichtingen. U scheert 20% meer haren af

met elke beweging, met als resultaat een zeer

gladde scheerbeurt.

Aquatec voor nat en droog scheren

Kies hoe u het liefst scheert. Met de Aquatec

Wet & Dry-afdichting kunt u kiezen voor een

snelle en comfortabele droge scheerbeurt. Of u

kunt nat scheren, met gel of schuim, zelfs

onder de douche.

SmartClean-systeem PLUS

SmartClean PLUS reinigt, smeert en laadt uw

scheerapparaat op met één druk op de knop

voor optimale prestaties, elke dag weer.

SmartClick-baardstyler

Creëer een nieuwe look met het SmartClick-

baardstylerhulpstuk. Kies uit 5 lengte-

instellingen om allerlei looks te creëren, van

een perfecte stoppelbaard tot een keurig

getrimde baard. Afgeronde uiteinden en

kammen zijn ontworpen om huidirritatie te

voorkomen.

50 minuten snoerloos scheren

Ons geavanceerde oplaadsysteem biedt u

twee handige opties: één uur opladen en voor

50 minuten gebruik of snel opladen voor één

volledige scheerbeurt. Alle scheerapparaten uit

de 9000-serie hebben een krachtige, energie-

efficiënte en duurzame lithium-ionaccu. Ze zijn

ontworpen voor uitsluitend draadloos gebruik,

om ervoor te zorgen dat u altijd veilig bent als

u scheert met water, zelfs onder de douche.

LED-display met 3 niveaus

Het intuïtieve display geeft relevante

informatie weer voor optimale prestaties van

uw scheerapparaat: - Accu- en

reisvergendelingsindicator met 3 niveaus -

Reinigingsindicator - Batterij bijna leeg-

indicator - Indicatie voor scheerhoofd

vervangen

Volledig wasbaar scheerapparaat

Klap het scheerhoofd open en spoel het

apparaat grondig af onder de kraan.

iF DESIGN AWARD 2015

Shaver series 9000iF DESIGN AWARD 2015

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Scheerresultaten

Scheersysteem: V-Track PRO-messysteem

Contourvolgend: ContourDetect-hoofden met 8

richtingen

SkinComfort: AquaTec Wet & Dry

Accessoires

SmartClean PLUS: Reinigt, Droogt, Laadt op,

Smeert, Reinigingscartridge (meegeleverd)

SmartClick: Baardstyler

Etui: Reisetui

Vermogen

Gebruikstijd: 50 min. / 17 scheerbeurten

Opladen: Volledig opladen in 1 uur, Snel

opladen voor 1 keer scheren

Batterijtype: Lithium-ion

Automatisch voltage: 100 - 240 V

Energieverbruik in stand-by: 0,1 W

Maximaal energieverbruik: 9 W

Gebruiksgemak

Display: Batterij-indicator met 3 niveaus,

Batterij bijna leeg-indicator,

Reinigingsindicator, Indicatie voor

scheerhoofden vervangen,

Reisvergrendelingsindicator

Reiniging: Volledig wasbaar

Ontwerp

Kleur: Ceres

Handvat: Ergonomische grip en gebruik

Service

2 jaar garantie

Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar

vervangen met SH90

* Vergeleken met het vorige Philips-model
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