
 

Aparat de bărbierit
electric umed şi uscat

Shaver series 9000

 
Sistem de lame V-Track PRO

Capete ContourDetect în 8
direcţii

Sistem SmartClean Plus

Accesoriu aranjare barbă
SmartClick

 

S9711/31

Perfecţiune în fiecare mişcare
Taie cu până la 20% mai mult păr* într-o singură trecere

Aparatul de bărbierit seria 9000 este cel mai avansat aparat de bărbierit pe care l-

am realizat până în prezent. Tehnologia unică de detectare a formei feţei acoperă

excepţional fiecare contur al feţei, iar sistemul V-Track aşază firele de păr în poziţia

potrivită pentru tundere, oferind rezultate de mare precizie.

Proiectat pentru perfecţiune
Cel mai bun sistem de bărbierit pentru barba de 1-3 zile

Capetele se pliază în 8 direcţii diferite, pentru rezultate excepţionale

Un bărbierit confortabil
Personalizează-ţi stilul de bărbierit alegând dintre trei setări

Obţine un bărbierit uscat confortabil sau umed răcoritor cu Aquatec

Uşor de utilizat
Pictogramele intuitive simplifică utilizarea funcţiilor

60 de minute de bărbierit fără fir după o încărcare de o oră

Aparatul de bărbierit poate fi clătit uşor la robinet

Dispune de garanţie de 2 ani

Profită la maxim de aparatul tău de bărbierit
Menţine-ţi aparatul de bărbierit ca nou utilizând SmartClean

Accesoriu de aranjare a bărbii cu ataşare printr-un clic cu 5 setări de lungime
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Repere
Sistem de lame V-Track PRO

Obţine bărbieritul de precizie perfect. Lamele

V-Track Precision PRO poziţionează delicat

fiecare fir de păr în cea mai bună poziţie de

tăiere, pentru bărbi de 1-3 zile, chiar şi pe cele

culcate şi cu lungimi diferite. Taie cu până la

30 % mai aproape*, cu mai puţine mişcări,

lăsând pielea într-o formă excelentă.

Capete ContourDetect în 8 direcţii

Urmăreşte fiecare contur al feţei şi al gâtului cu

ajutorul capetelor ContourDetect în 8 direcţii.

Vei elimina cu 20% mai multe fire de păr cu

fiecare trecere. Rezultatul este un bărbierit fin,

de mare precizie.

Setări pentru confortul personal

Alege dintre 3 moduri pentru a-ţi personaliza

stilul de bărbierit: Sensibil – pentru un bărbierit

delicat, dar temeinic. Normal – pentru un

bărbierit temeinic, de zi cu zi. Rapid – pentru

un bărbierit rapid, ce economiseşte timp.

Aquatec umed şi uscat

Alege cum preferi să te bărbiereşti. Cu

etanşarea Aquatec umed şi uscat, poţi alege

un bărbierit rapid dar comod. Sau poţi alege

bărbieritul umed - cu gel sau spumă - chiar şi

în duş.

Sistem SmartClean PLUS

La atingerea unui buton, SmartClean PLUS

curăţă, lubrifiază, usucă şi încarcă aparatul de

ras, astfel încât să se comporte la performanţe

maxime în fiecare zi.

Accesoriu aranjare barbă SmartClick

Schimbă-ţi stilul cu accesoriul SmartClick

pentru aranjarea bărbii. Alege din 5 setări de

lungime pentru a crea orice, de la un aspect

nebărbierit perfect la o barbă scurtă, îngrijită.

Vârfurile şi pieptenii rotunjiţi sunt proiectaţi

pentru a preveni iritarea pielii.

Afişaj digital

Afişajul intuitiv îți oferă informaţiile relevante,

ceea ce îți permite să obţii cele mai bune

performanţe de la aparatul tău de bărbierit: -

Indicator de baterie cu 3 cifre (%) - Indicator

pentru curăţare - Indicator pentru baterie

descărcată - Indicator luminos pentru

înlocuirea capetelor de bărbierit - Indicator de

blocare pentru transport

60 de minute de bărbierit fără fir

Având cea mai lungă durată de utilizare a

bateriei dintre toate aparatele de bărbierit

Philips, sistemul de încărcare îţi oferă două

opţiuni comode: durată de funcţionare de 60

de minute după o încărcare de numai o oră sau

o încărcare rapidă pentru un bărbierit complet.

Toate modelele de aparate Shaver

seria 9000 sunt concepute să funcţioneze

numai în modul fără fir pentru siguranţă în

mediile umede.

PREMIUL iF PENTRU DESIGN 2015
Aparat de bărbierit seria 9000PREMIUL iF

PENTRU DESIGN 2015
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Specificaţii
Performanţe în bărbierire
Sistem de bărbierire: Sistem de lame V-Track

PRO, Acţiune Super Lift & Cut, Lame V-Track

Precision PRO

Urmărirea conturului: Capete ContourDetect în

8 direcţii

SkinComfort: AquaTec umed şi uscat

Setări pentru confortul personal: Setări pentru

modul Sensibil-Normal-Rapid

Stilizare: Lamă de tuns pop-up integrată

Accesorii
SmartClick: Accesoriu de aranjare a bărbii

SmartClean PLUS: Curăţă, Lubrifiază, Usucă,

Încarcă, Cartuş de curăţare (inclus)

Husă: Husă de călătorie

SmartClean: Cartuş de curăţare (inclus)

Uşor de utilizat
Afişaj: Indicator pentru nivelul bateriei în

procente, Indicator pentru curăţare, Indicator

pentru baterie descărcată, Indicator luminos

pentru înlocuirea capetelor de bărbierit,

Indicator de blocare pentru transport

Curăţare: Complet lavabil

Design
Culoare: Crom lustruit

Mâner: Mâner şi manevrare ergonomică

Alimentare
Tip baterie: Litiu-ion

Încărcare: Încărcare completă în 1 oră,

Încărcare rapidă pentru 1 bărbierire, Încărcare

rapidă timp de 5 minute pentru 1 bărbierire

Tensiune automată: 100-240 V

Consum max. de energie: 9 W

Energie în standby: 0,1 W

Service
2 ani garanţie

Cap înlocuibil: Înlocuieşte la fiecare 2 ani cu

SH90

Software
Actualizare de software: Philips oferă

actualizări de software relevante o perioadă de

2 ani de la data achiziţiei

* Tunde cu 20% mai mult păr - versus SensoTouch
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