
 

Električni brivnik za
mokro in suho britje

Shaver series 9000

 
Sistem rezil V-Track PRO

8-smerne glave ContourDetect

Sistem SmartClean Plus

Oblikovalnik brade SmartClick

 

S9711/31 Popolnost na vsakem koraku
Odreže do 20 % več dlak* v enem koraku

Brivnik 9000 je naš najnaprednejši brivnik doslej. Edinstvena tehnologija za

zaznavanje linij obraza izjemno dobro zajame vsako linijo vašega obraza, sistem

V-Track pa vodi dlake v najboljši položaj za rezanje, za gladko britje.

Zasnovan za popolnost
Naš najboljši sistem britja za eno- do tridnevno bradico

Glave se premikajo v 8 različnih smereh za vrhunske rezultate

Udobno britje
Izbirajte med tremi nastavitvami za prilagojeno britje

Aquatec omogoča udobno suho in osvežujoče mokro britje

Enostavna uporaba
Intuitivne ikone olajšajo uporabo funkcij

60 minut brezžičnega britja po eni uri polnjenja

Brivnik lahko do čistega sperete pod tekočo vodo

Z 2-letno garancijo

Izkoristite vse možnosti brivnika
Z vložki SmartClean bo brivnik vedno kot nov

Pritrdljivi oblikovalnik brade s 5 nastavitvami dolžine



Električni brivnik za mokro in suho britje S9711/31

Značilnosti
Sistem rezil V-Track PRO

Zagotovite si popolnoma gladko britje. Rezila

V-Track Precision PRO nežno postavijo vsako

dlako pri eno- do tridnevni bradici v najboljši

položaj za rezanje, tudi če so dlake poležene

ali različnih dolžin. Brivnik brije 30 % bližje*

koži in z manj gibi, kožo pa pusti v odličnem

stanju.

8-smerne glave ContourDetect

Z 8-smernimi glavami ContourDetect sledite

vsem linijah obraza in vratu. Z vsakim gibom

zajamete 20 % več dlak. Britje je vedno

izjemno natančno in gladko.

Nastavitve za osebno udobje

Izbirajte med 3 nastavitvami za prilagojeno

britje: občutljivo – za nežno in temeljito britje.

Normalno – za temeljito vsakodnevno britje.

Hitro – za hitro britje, da prihranite čas.

Aquatec za mokro in suho britje

Sami izberite, kako se želite briti. Z načinom

Aquatec Wet & Dry se lahko odločite za hitro in

udobno suho britje, prav tako pa se lahko

brijete tudi mokro, z gelom ali peno – tudi pod

prho.

Sistem SmartClean Plus

Sistem SmartClean Plus ob pritisku gumba

očisti, namaže, posuši in napolni brivnik, zato

vedno zagotavlja optimalno uporabo.

Oblikovalnik brade SmartClick

Izboljšajte svoj videz z nastavkom za

oblikovanje brade SmartClick. Izberete lahko

med 5 nastavitvami dolžine in ustvarite od

popolnega neobritega videza do kratke, lično

prirezane brade. Zaobljene konice in glavniki

preprečujejo draženje kože.

Digitalni zaslon

Intuitivni zaslon prikazuje pomembne

informacije za optimalno delovanje vašega

brivnika: – 3-številčni (%) indikator

napolnjenosti baterije – indikator čiščenja –

indikator iztrošenosti baterije – indikator

zamenjave glave – indikator potovalnega

zaklepa

60 minut brezžičnega britja

Sistem polnjenja vam nudi dve pripravni

možnosti za najdaljšo življenjsko dobo baterije:

60 minut delovanja po samo eni uri

polnjenja ali hitro polnjenje za eno celotno

britje. Vse modele brivnikov serije 9000 lahko

uporabljate samo brezžično, kar zagotavlja

varno uporabo v vlažnem okolju.

NAGRADA ZA OBLIKOVANJE iF 2015
Brivnik serije 9000NAGRADA ZA

OBLIKOVANJE iF 2015
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Specifikacije
Učinkovito britje
Sistem britja: Sistem rezil V-Track PRO,

Tehnologija Super Lift&Cut, Rezila V-Track

Precision PRO

Prilagajanje linijam: 8-smerne glave

ContourDetect

SkinComfort: AquaTec za mokro in suho britje

Nastavitev osebnega ugodja: Nastavitve za

občutljivo, običajno in hitro britje

Oblikovanje: Vgrajeno vzmetno rezilo

Dodatna oprema
SmartClick: Oblikovalnik brade

SmartClean PLUS: Čiščenje, Mazanje,

Sušenje, Polnjenje, Čistilni vložek (priložen)

Torbica: Potovalna torbica

SmartClean: Čistilni vložek (priložen)

Enostavna uporaba
Zaslon: Indikator napolnjenosti baterije v %,

Indikator čiščenja, Indikator iztrošenosti

baterije, Indikator menjave brivnih glav,

Indikator potovalnega zaklepa

Čiščenje: Popolnoma pralno

Zasnova
Barva: Brušeni krom

Ročaj: Ergonomski ročaj in uporaba

Napajanje
Tip baterije: Litij-ionska

Polnjenje: Povsem napolnjeno po 1 uri, Hitro

polnjenje za eno britje, 5-minutno hitro

polnjenje za eno britje

Samodejna napetost: 100–240 V

Največja poraba moči: 9 W

Moč v stanju pripravljenosti: 0,1 W

Servis
2-letna garancija

Nadomestna glava: Zamenjajte vsaki 2 leti s

SH90

Programska oprema
Posodobitev programske opreme: Družba

Philips nudi ustrezne posodobitve programske

opreme v obdobju 2 let od datuma nakupa.

* Odreže do 20 % več dlak v primerjavi s SensoTouch
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