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SmartClean Plus -järjestelmä

SmartClick-muotoiluosa
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Jokainen veto on täydellinen
Leikkaa jopa 20 % enemmän* yhdellä vedolla

Shaver 9000 on edistynein parranajokoneemme. Sen ainutlaatuinen

muodontunnistustekniikka myötäilee erinomaisesti kasvojesi jokaista piirrettä. V-

Track-järjestelmä ohjaa karvat parhaaseen asentoon leikkausta varten ja takaa

näin sileimmän ajotuloksen.

Suunniteltu täydelliseksi

Paras parranajojärjestelmämme 1–3 päivää kasvaneelle parralle

Ajopäät joustavat 8 eri suuntaan, upea lopputulos

Miellyttävä parranajo

Valitse kolmesta eri ajoasetuksesta

Aquatec-tiivistyksen ansiosta voit valita miellyttävän kuiva-ajon tai virkistävän

märkäajon

Helppokäyttöinen

Selkeät kuvakkeet tekevät toimintojen käytöstä helppoa

50 minuuttia johdotonta käyttöä 1 tunnin latauksella

Parranajokoneen voi huuhdella juoksevalla vedellä

Kahden vuoden takuu

Ota kaikki irti parranajokoneestasi

Säilytä parranajokoneesi uudenveroisena SmartClean-järjestelmällä

Helposti kiinnitettävä muotoiluosa, jossa 5 pituusasetusta
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Kohokohdat

V-Track PRO -teräjärjestelmä

Varmista tarkka ajotulos. V-Track Precision

PRO -terät asettavat 1–3 päivää kasvaneen

parran jokaisen karvan, jopa ihonmyötäiset ja

eripituiset karvat, hellävaraisesti parhaaseen

asentoon ajoa varten. Leikkaa 30 % lähempää*

ja vähemmillä vedoilla ihoa ärsyttämättä.

8-suuntaiset ContourDetect-ajopäät

8-suuntaiset ContourDetect-ajopäät

myötäilevät kasvojen ja kaulan kaarteita

tarkasti, joten tavoitat 20 % enemmän karvoja

jokaisella vedolla. Saat tarkan ja sileän

ajotuloksen.

Henkilökohtaiset mukavuusasetukset

Voit valita kolmesta asetuksesta itsellesi

sopivimman: Herkkä – hellävaraiseen mutta

tarkkaan ajoon. Normaali – perusteelliseen

jokapäiväiseen ajoon. Nopea – nopeaan,

aikaa säästävään ajoon.

Aquatec Wet & Dry

Aja partasi juuri niin kuin haluat. Aquatec Wet

& Dry -tiivistyksen ansiosta voit valita nopean

ja miellyttävän kuiva-ajon tai märkäajon

levittämällä geeliä tai vaahtoa – jopa

suihkussa.

SmartClean PLUS -järjestelmä

SmartClean PLUS puhdistaa, voitelee, kuivaa

ja lataa parranajokoneesi yhdellä

painalluksella ja pitää sen parhaassa

toimintakunnossa päivittäin.

SmartClick-muotoiluosa

Päivitä tyylisi SmartClick-muotoiluosalla.

Viidellä pituusasetuksella voit tarkasti ajaa

täydellisen sängen tai muotoilla lyhyen siistin

parran. Pyöristetyt kärjet ja kammat ehkäisevät

ihoärsytystä.

iF DESIGN AWARD 2015

Shaver Series 90009000-malliston

parranajokone on tarkka, helppokäyttöinen ja

mukautuva. V-Track-järjestelmä ohjaa karvat

parhaaseen asentoon leikkausta varten ja

takaa näin sileimmän ajotuloksen. Täysin

joustavat 8-suuntaiset ajopäät leikkaavat

enemmän karvoja, joten saat tarkan

ajotuloksen harvemmilla vedoilla. AquaTec Wet

& Dry -tiivistyksen ansiosta voit valita

miellyttävän kuiva-ajon tai virkistävän

märkäajon. Parranajogeelin tai partavaahdon

käyttäminen tekee kokemuksesta vieläkin

miellyttävämmän.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Ajoteho

Ajojärjestelmä: V-Track PRO -teräjärjestelmä

Myötäilee muotoja: 8-suuntaiset

ContourDetect-ajopäät

Suojaa ihoa: AquaTec Wet & Dry

Henkilökohtaiset mukavuusasetukset: Herkkä,

normaali, nopea

Lisätarvikkeet

SmartClean PLUS: Puhdistaa, Kuivaa, Lataa,

Voitelee, Mukana puhdistuspatruuna

SmartClick: Parran muotoilija

Pussi: Kantolaukku

Helppokäyttöinen

Näyttö: 5 tason akkuilmaisin,

Puhdistustarpeen ilmaisin, Lataus vähissä -

ilmaisin, Ajopäiden vaihtotarpeen ilmaisin,

Matkalukon ilmaisin

Puhdistaminen: Täysin pestävä

Muotoilu

Väri: Altum

Runko: Ergonominen varsi ja kahva

Virta

Akkutyyppi: Litiumioni

Käyttöaika: 50 min / 17 ajokertaa

Lataaminen: Latautuu täyteen tunnissa, Yhden

ajokerran pikalataus

Automaattinen jännite: 100 - 240 V

Enimmäisvirrankulutus: 9 W

Valmiustilan virta: 0,1 W

Huolto

2 vuoden takuu

Vaihtoterä: Vaihda kahden vuoden välein

SH90:een

* Leikkaa jopa 20 % enemmän verrattuna SensoTouchiin
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