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Perfektion vid varje drag
Klipper 20 % mer hår* vid varje drag

Shaver series 9000 är vår mest avancerade rakapparat hittills. Den unika

konturdetekteringstekniken ger ovanligt bra täckning över varje kontur i ansiktet,

och V-Track-systemet riktar hårstråna i optimal klippriktning för en hudnära

rakning.

Utformat för perfektion
Vårt bästa raksystem för 1-3-dagarsstubb

Huvudet böjer sig i åtta olika riktningar för ett suveränt resultat

En bekväm rakning
Anpassa rakningen med tre olika inställningar

Med AquaTec kan du antingen få en bekväm torrakning eller en uppfriskande

våtrakning

Få ut mesta möjliga av din rakapparat
Håll din rakapparat i nyskick med SmartClean

Trimmer med klickfäste för mustasch och polisonger

Lättanvänd
Få en snabb överblick av rakapparatens funktioner

50 minuters sladdlös rakning efter en timmes laddning

Rakapparaten kan sköljas under kranen

Med två års garanti
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Funktioner
V-Track-bladsystem PRO

Få den perfekta nära rakningen. V-Track

Precision Pro-bladen riktar varsamt varje

hårstrå i den bästa klippriktningen, det kan

vara en 1-dagsstubb och upp till en 3-

dagarsstubb samt även de hårstrån som ligger

platt och är olika långa. Rakar 30 % närmare*

med färre drag och håller din hud i toppskick.

Konturdetekteringshuvuden, 8 riktningar

Följ ansiktets och halsens konturer med

konturdetekteringshuvuden i åtta riktningar. Du

fångar upp 20 % fler hårstrån med varje drag.

Det leder till en extremt nära och slät rakning.

Personliga komfortinställningar

Välj mellan tre lägen för att anpassa rakningen:

Känslig – för en mild men noggrann rakning.

Normal – för en noggrann daglig rakning.

Snabb – för en snabb rakning som sparar tid.

Aquatec för våt- och torrakning

Välj hur du vill raka dig. Med AquaTec våt- och

torrtätning kan du göra en snabb men behaglig

torrakning eller välja att våtraka dig – med

rakgel eller raklödder – t.o.m. i duschen.

SmartClean System PLUS

Med bara en knapptryckning blir din rakapparat

rengjord, smord, torkad och laddad med

SmartClean PLUS, så att den är i toppskick

varje dag.

LED-skärm med fem nivåer

Du kan enkelt se hur mycket ström som finns

kvar med LED-displayen med fem nivåer. Din

Philips-rakapparat för nära rakning visar inte

bara när det är dags att ladda, utan den har

även indikatorer för låsning, rengöring och

rakhuvudsbyte.

50 minuters sladdlös rakning

Med vårt avancerade laddningssystem får du

två bekväma alternativ: ladda i en timme och få

50 minuters användning, eller kör en

snabbladdning för en fullständig rakning. Alla

rakapparater i 9000-serien innehåller ett

kraftfullt och energibesparande litiumbatteri

som räcker länge. Rakapparaterna är utformade

för att endast fungera i sladdlöst läge, så att du

alltid är säker vid våtrakning, till och med i

duschen.

SmartClick-precisionstrimmer

Sätt på vår hudvänliga precisionstrimmer för att

lägga sista handen vid ditt utseende. Den är

perfekt för att trimma mustaschen och

polisongerna.

Philips Green-logotyp
Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

gröna områden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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Specifikationer
Rakningsresultat
Raksystem: V-Track-bladsystem PRO

Konturföljande: Konturdetekteringshuvuden, 8

riktningar

SkinComfort: Aquatec för våt- och torrakning

Personliga komfortinställningar: Känslig-

normal – snabba inställningar

Tillbehör
SmartClean PLUS: Rengör, Torkar, Laddar,

Smörjer, Rengöringspatron (medföljer)

SmartClick: Precisionstrimmer

Fodral: Resefodral

Lättanvänd
Teckenfönster: Batteriindikator med fem nivåer,

Indikator för låg batterinivå, Indikator för

rengöring, Indikator för byte av rakhuvud,

Indikator för reselås

Rengöring: Tvättbar

Design
Färg: Altum

Handtag: Ergonomiskt grepp och användning

Effekt
Batterityp: Litiumjon

Driftstid: 50 min./17 rakningar

Laddning: 1 timme för full laddning,

Snabbladdning för 1 rakning

Automatisk spänning: 100–240 V

Standbyeffekt: 0,1 W

Max. strömförbrukning: 9 W

Service
2 års garanti

Reservhuvud: Byt vartannat år till SH90

Programvara
Programuppdatering: Philips erbjuder

relevanta programvaruuppdateringar under 2 år

efter inköpsdatum

* Klipper 20 % mer hår – jämfört med SensoTouch
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