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Tobulumas kiekvienu prisilietimu
Kiekvieną kartą prisilietus nuskuta iki 20 % daugiau plaukų*

9000 serijos barzdaskutė yra mūsų pažangiausia barzdaskutė. Išskirtinė „Contour

Detect“ technologija tobulai prisitaiko prie veido kontūrų, o sistema „V-Track“

užtikrina, kad plaukai būtų patogiausioje padėtyje ir galėtumėte nusiskusti idealiai.

Sukurta tobuliems rezultatams

Geriausia mūsų skutimo sistema 1–3 dienų barzdelei

Galvutės juda 8 skirtingomis kryptimis, kad galėtumėte mėgautis nepriekaištingu

rezultatu

Patogus skutimasis

Rinkitės iš trijų nustatymų ir pritaikykite skutimąsi savo poreikiams

Su „AquaTec“ patogiai skuskitės sausai arba drėgnai

Paprasta naudoti

Dėl intuityvių piktogramų lengviau naudoti funkcijas

Po vienos valandos įkrovimo – 60 min. skutimosi be laido

Barzdaskutę galima plauti tekančiu vandeniu

2 m. garantija

Optimaliai išnaudokite savo barzdaskutę

Su „SmartClean“ barzdaskutė bus kaip nauja

Įstatomas barzdos formavimo prietaisas su 5 ilgio nustatymais
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Ypatybės

„V-Track PRO“ peiliukų sistema

Tobulas skutimasis. Tikslūs „V-Track Precision

PRO“ peiliukai švelniai pakreipia 1–3 dienų

barzdelės plaukus, kad juos būtų patogu skusti.

Jie pakelia net prigludusius ar skirtingo ilgio

plaukus. Mažiau judesių ir 30 % švaresnis*

skutimasis, kad jūsų oda būtų puiki.

8 krypčių „Contour Detect“ galvutės

8 krypčių „ContourDetect“ galvutės pasieks

kiekvieną veido ir kaklo kontūro linkį. Kiekvienu

brūkštelėjimu pašalinsite 20 % daugiau plaukų.

Mėgaukitės švelniu ir glotniu skutimusi.

Asmeniniai patogumo nustatymai

Pritaikykite skutimąsi savo poreikiams

rinkdamiesi iš 3 režimų: „Sensitive“ (jautrus):

švelnus skutimas jautriai odai. „Normal“

(įprastas): kasdienis skutimas. „Fast“ (greitas):

itin greitas ir laiką taupantis skutimas.

„AquaTec“ drėgnojo ir sausojo skutimosi

technologija

Pasirinkite mėgstamiausią skutimosi būdą. Dėl

„Aquatec“ sausojo ir drėgnojo skutimosi

sistemos greitai pritaikysite skustuvą sausam

skutimuisi. Taip pat galite rinktis drėgnąjį

skutimąsi su geliu ar putomis ir skustis net ir

duše.

„SmartClean PLUS“ sistema

Palietus mygtuką „SmartClean PLUS“, sistema

išvalo, sutepa, išdžiovina ir įkrauna jūsų

barzdaskutę, kad ji puikiai veiktų kiekvieną

dieną.

„SmartClick“ barzdos formavimo priedas

Keiskite savo išvaizdą naudodami „SmartClick“

barzdos formavimo priedą. Pasirinkite iš 5 ilgio

nustatymų ir kurkite bet kokią šukuoseną – nuo

tobulai apkirptos iki trumpos ir tvarkingai

sumodeliuotos barzdos. Suapvalinti ašmenų

galiukai ir šukos nedirgina odos.

Skaitmeninis ekranas

Intuityviame ekrane pateikiama informacija,

leidžianti pasiekti nepriekaištingų skutimosi

rezultatų: – 3 skaičių (%) baterijos indikatorius

– Valymo indikatorius – Baterijos išsikrovimo

indikatorius – Galvutės keitimo indikatorius –

Kelioninio užrakto indikatorius

60 min. skutimosi be laido

Ilgesnis nei kitų „Philips“ barzdaskučių

baterijos naudojimo laikas. Pažangi įkrovimo

sistema išsiskiria dviem patogiomis

parinktimis: 60 minučių veikimas be laido po

vienos valandos įkrovimo arba greitasis

įkrovimas vienam skutimuisi. Visi „Shaver

series 9000“ modelio skustuvai veikia tik be

laido, kad galėtumėte jais saugiai naudotis

drėgnose aplinkose.

„iF“ APDOVANOJIMAS UŽ GAMINIO

DIZAINĄ 2015 m.

Shaver series 9000„iF“ APDOVANOJIMAS UŽ

GAMINIO DIZAINĄ 2015 m.
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Specifikacijos

Skutimo efektyvumas

Skutimo sistema: „V-Track PRO“ peiliukų

sistema

Kontūrus atkartojančios: 8 krypčių „Contour

Detect“ galvutės

„SkinComfort“: „AquaTec“ drėgnojo ir sausojo

skutimosi technologija

Asmeniniai komforto nustatymai: Jautri-

Normali-Spartieji nustatymai

Priedai

„SmartClick“: Barzdos formavimo prietaisas

„SmartClean PLUS“: Valo, Sutepa, Išdžiovina,

Įkrauna, Valymo kasetė (pridedama)

Krepšelis: Kelioninis krepšelis

Lengva naudoti

Ekranas: % baterijos įkrovos indikatorius,

Valymo indikatorius, Išsikraunančios baterijos

indikatorius, Skutimo galvučių keitimo

indikatorius, Kelioninio užrakto indikatorius

Valymas: Visiškai plaunamas

Konstrukcija

Spalva: Apdoroto chromo

Rankenėlė: Patogi ir ergonomiška rankena

Maitinimas

Baterijos tipas: Ličio jonų

Veikimo laikas: 60 min. / 20 skutimų

Įkrovimas: Visiškai įkraunama per 1 valandą,

Greitas įkrovimas vienam skutimuisi

Automatinis įtampos reguliavimas: 100–240

V

Maksimalus energijos naudojimas: 9 W

Budėjimo galia: 0,1 W

Techninė priežiūra

2 metų garantija

Keičiama galvutė: SH90 keičiamas kas 2

metus

* Pašalina iki 20 % daugiau plaukelių – palyginti su

„SensoTouch“
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