
 

Golarka elektryczna do
użytku na sucho i na mokro

Shaver series 9000

 
System ostrzy V-Track Precision
PRO

8-kierunkowe głowice
ContourDetect

System SmartClean Plus

Trymer do brody SmartClick
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Series 9000. Najwyższa jakość. Zaawansowana
technologia.

Efekt: Idealnie gładka skóra.

Golarka 9000 to obecnie najbardziej zaawansowana golarka w naszej ofercie.

Unikalna technologia wykrywania zarysu twarzy zapewnia wyjątkowe

dostosowanie do kształtów twarzy, a system V-Track układa włosy w taki sposób,

aby umożliwić przycinanie zarostu jak najbliżej skóry.

Produkt opracowany z myślą o doskonałych rezultatach
Nasz najlepszy system golący 1–3-dniowy zarost

Głowice poruszają się w 8 różnych kierunkach, co pozwala uzyskać doskonałe efekty

Wygodne golenie
Spersonalizuj golenie, wybierając spośród trzech ustawień

Dzięki uszczelnieniu Aquatec możesz wybrać wygodne golenie na sucho lub

odświeżające golenie na mokro

Wygodne użytkowanie
Intuicyjne ikony ułatwiają korzystanie z funkcji

Godzina ładowania wystarcza na 60 minut bezprzewodowego golenia

Golarkę można płukać pod bieżącą wodą

Produkt ma 2-letnią gwarancję

Wykorzystaj w pełni możliwości swojej golarki
Golarka jak nowa dzięki systemowi SmartClean

Nakładany trymer do brody z 5 ustawieniami długości
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Zalety
System ostrzy V-Track Precision PRO

Uzyskaj doskonałe rezultaty golenia — ostrza

V-Track Precision PRO delikatnie układają

każdy włos jedno-, dwu- a nawet

trzydniowego zarostu w najlepszej pozycji do

golenia, nawet włosy przylegające do skóry

i o różnej długości. Golą o 30% bliżej skóry*,

dzięki czemu wystarczy kilka ruchów, by skóra

była w pełni ogolona.

8-kierunkowe głowice ContourDetect

8-kierunkowe głowice ContourDetect idealnie

dopasowują się do kształtu twarzy i szyi.

Wychwycisz 20% więcej włosów za każdym

pociągnięciem, dzięki czemu golenie będzie

niezwykle dokładne i gładkie.

Ustawienia Personal Comfort

Masz do wyboru 3 tryby, które umożliwiają

personalizację golenia: Sensitive — delikatne,

a jednocześnie dokładne golenie. Normal —

dokładne codzienne golenie. Fast — szybkie

golenie pozwalające zaoszczędzić czas.

Uszczelnienie Aquatec do golenia na sucho i
na mokro

Wybierz preferowany sposób golenia.

Uszczelnienie Aquatec umożliwia wybór

szybkiego, a jednocześnie komfortowego

golenia na sucho lub golenia na mokro — z

użyciem żelu lub pianki — nawet pod

prysznicem.

System SmartClean PLUS

Za dotknięciem przycisku system SmartClean

PLUS czyści, konserwuje, suszy i ładuje

golarkę, zapewniając najlepsze działanie

każdego dnia.

Trymer do brody SmartClick

Zmień swój wygląd dzięki trymerowi do brody

SmartClick. Do wyboru jest 5 ustawień

długości pozwalających uzyskać dowolny styl

— od idealnego zarostu po krótką, równo

przyciętą brodę. Zaokrąglone końcówki i

nasadki zostały zaprojektowane, aby

zapobiegać podrażnieniom skóry.

Cyfrowy wyświetlacz

Intuicyjny wyświetlacz pokazuje ważne

informacje i pozwala w pełni wykorzystać

potencjał golarki: - 3-cyfrowy (%) wskaźnik

poziomu naładowania akumulatora - Wskaźnik

konieczności czyszczenia - Wskaźnik niskiego

poziomu naładowania akumulatora - Wskaźnik

wymiany głowic - Wskaźnik blokady podróżnej

60 minut bezprzewodowego golenia

Najdłuższa żywotność akumulatora wśród

golarek Philips. System ładowania zapewnia

dwie wygodne opcje: 60 minut działania po

godzinie ładowania lub szybkie ładowanie

pozwalające na jedno pełne golenie.

Wszystkie modele Shaver series 9000 zostały

zaprojektowane wyłącznie do działania w

trybie bezprzewodowym, aby zapewnić

bezpieczeństwo w wilgotnym otoczeniu.

Nagroda iF DESIGN AWARD 2015
Shaver series 9000Nagroda iF DESIGN

AWARD 2015
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Dane techniczne
Efektywność golenia
System golenia: System ostrzy V-Track

Precision PRO, Super Lift & Cut Action, Ostrza

V-Track Precision PRO

Dopasowująca się do kształtu ciała: 8-

kierunkowe głowice ContourDetect

SkinComfort: Uszczeln. AquaTec do golenia na

sucho i na mokro

Ustawienia Personal Comfort: Ustawienia:

Sensitive - Normal - Fast

Stylizacja: Zintegrowany wysuwany trymer

Akcesoria
SmartClick: Golarka do brody

System SmartClean PLUS: Czyszczenie,

Smarowanie, Suszenie, Ładowanie, Wkład

czyszczący (w zestawie)

Pokrowiec: Etui podróżne

SmartClean: Wkład czyszczący (w zestawie)

Łatwość użytkowania
Wyświetlacz: Procentowy (%) wskaźnik

poziomu naładowania, Wskaźnik konieczności

czyszczenia, Wskaźnik niskiego poziomu

naładowania akumulatora, Wskaźnik wymiany

głowic golących, Wskaźnik blokady podróżnej

Czyszczenie: Możliwość mycia pod bieżącą

wodą

Wykończenie
Kolor: Matowy chrom

Rączka: Ergonomiczny uchwyt ułatwiający

trzymanie

Moc
Typ baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Ładowanie: Pełne ładowanie trwa 1 godzinę,

Szybkie ładowanie na jedno golenie, Szybkie,

5-minutowe ładowanie umożliwia pojedyncze

golenie

Automatyczne napięcie: 100–240 V

Maks. pobór mocy: 9 W

Pobór mocy w trybie gotowości: 0,1 W

Serwis
2 lata gwarancji

Wymienna głowica: Wymieniaj co 2 lata na

głowicę SH90

Oprogramowanie
Aktualizowanie oprogramowania: Philips

oferuje odpowiednie aktualizacje

oprogramowania przez okres 2 lat od daty

zakupu

* Przycina do 20% więcej włosów w porównaniu z

modelem SensoTouch
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