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Tarkka* ja miellyttävä iholle
Sisältää SkinIQ-tekniikkaa

Tekoälyllä varustettu parranajokone on erittäin miellyttävä iholle. Laite antaa

palautetta ajovoimakkuudesta, mikä auttaa suojaamaan ihoa ja leikkaamaan jopa

5 päivän sängen entistä tarkemmin. Parranajokone tunnistaa tarpeesi, opastaa ja

mukautuu kasvoihisi.

Tarkka ajotulos
Edistyksellisen tarkka ajotulos*

Pehmeästi liukuva laite suojaa ihoa

Myötäilee hellästi kasvojesi muotoja

SkinIQ-tekniikka
auttaa säilyttämään optimaalisen paineen

Parempi tekniikka vähemmillä vedoilla

Mukautuu parran muotoon ja tekee parranajosta vaivatonta

Hio tekniikka huippuunsa Philips GroomTribe -sovelluksella

Mukavaan parranajoon
Tehokas puhdistuskapseli tekee huollosta ja hygienian ylläpidosta helppoa

60 minuuttia käyttöä 1 tunnin latauksella

Kätevä kuiva-ajo tai virkistävä märkäajo

Viiksien ja pulisonkien siistimiseen
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Kohokohdat
Suojaava paineanturi
Sopiva paine on tarkan ja hellävaraisen

parranajon salaisuus. Parranajokoneen

edistykselliset anturit seuraavat paineen

määrää, ja innovatiivinen valomerkki ilmoittaa,

jos painat liikaa tai liian vähän. Saat

parranajokokemuksen, joka on räätälöity juuri

sinua varten.

Dual SteelPrecision -terät

Dual SteelPrecision -terät tekevät jopa

150 000 leikkausliikettä minuutissa, joten ne

leikkaavat tarkasti. Laitteen 72 tehokasta

itseteroittuvaa terää on valmistettu Euroopassa.

Liikkeentunnistin

Liikkeentunnistustekniikka seuraa parranajoa

ja ohjaa tehostamaan tekniikkaa GroomTribe-

sovelluksen avulla. Suurin osa miehistä paransi

onnistuneesti tekniikkaa jo kolmella

parranajokerralla**.

Suojaava SkinGlide-pinnoite

Ajopäiden ja ihon välissä on suojaava

pinnoite, jossa on jopa 2000 mikrohelmeä

neliömillimetrillä. Ne vähentävät kitkaa iholla

25 % ja minimoivat ihoärsytyksen***.

PowerAdapt-tunnistin

Älykäs tunnistin tarkistaa parran tiheyden 500

kertaa sekunnissa. Tekniikka säätää

leikkaustehon automaattisesti, ja parranajo on

vaivatonta ja hellävaraista.

Joustavat 360-D-ajopäät

Kasvojen muotoja myötäilevän

sähkökäyttöisen Philips-parranajokoneen 360

astetta kiertyvät ajopäät takaavat tarkan ja

mukavan ajotuloksen.

Mukautus sovelluksen kautta

Yhdistä sähkökäyttöinen Philips-

parranajokoneesi GroomTribe-sovellukseen ja

ota tekniikka haltuun. Seuraa edistymistäsi ja

aja parta tarkasti ja ihoystävällisesti tavalla,

joka sopii juuri sinulle.

Johdoton QuickClean-kapseli

Tehokas puhdistuskapseli puhdistaa ja

voitelee parranajokoneen vain minuutissa ja

pitää sen tehokkaana ja mahdollisimman

hygieenisenä pidempään. Kapseli puhdistaa

10 kertaa tehokkaammin kuin vesi****.

Märkä- tai kuiva-ajo

Valitse oman mieltymyksesi mukaan kätevä

kuiva-ajo tai virkistävä märkäajo partavaahdon

tai parranajogeelin kanssa.

Ylösnouseva rajain

Viimeistele lopputulos kätevästi siistimällä

viikset ja pulisongit ylösnousevalla rajaimella.

60 minuuttia johdotonta ajoa
Parranajokone kotiin ja mukaan. Saat 60

minuuttia käyttöaikaa 1 tunnin latauksella, ja

verkkovirtaan kytkettynä laitetta voi käyttää

välittömästi niin pitkään kuin on tarpeen. 
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Tekniset tiedot
Ajoteho
Ajojärjestelmä: Dual SteelPrecision -terät

Myötäilee muotoja: Joustavat 360-D-ajopäät

SkinIQ-tekniikka: Suojaava paineanturi,

Suojaava SkinGlide-pinnoite,

Liikkeentunnistin, PowerAdapt-tunnistin

Helppokäyttöinen
Wet & Dry: Kuivaan ja märkään käyttöön

Näyttö: Edistyksellinen OLED-näyttö,

Paineopastus, Akun tason ilmaisin,

Liikkeentunnistimen ilmaisin, Matkalukko

Puhdistaminen: Avaus yhdellä painikkeella,

Täysin pestävä

Virta
Käyttöaika: 60 minuuttia

Lataaminen: Latautuu täyteen tunnissa, 5

minuutin pikalataus

Automaattinen jännite: 100 - 240 V

Enimmäisvirrankulutus: 9 W

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Muotoilu
Kahva: Kumikahva

Väri(t): Hopea

Ajopäät: Kulmikas

Ohjelmisto

Sovellus: GroomTribe, Toimii Bluetooth®-

yhteydellä

Älypuhelimen yhteensopivuus: iPhone ja

Android™-laitteet

Ohjelmistopäivitys: Philips tarjoaa

ohjelmistopäivityksiä kahden vuoden ajan

ostopäivän jälkeen

Huolto
2 vuoden takuu

Vaihtoterä SH91: Vaihda kahden vuoden

välein SH91:een

Lisätarvikkeet
Pikapuhdistuskapseli: Kyllä, Mukana 1

patruuna

Kiinteä nouseva rajain

Matkustus ja säilytys: Kuljetuslaukku

Ylläpito: Puhdistusharja

* aiempaan Philips Series S9000 -sarjaan verrattuna

* * Perustuu Philips Series S7000 -sarjan ja GroomTribe-

sovelluksen käyttäjiin vuonna 2019

* * * Verrattuna pinnoittamattomaan materiaaliin

* * * * parranajon jäämiä verrattiin puhdistusnesteellä

sekä vedellä suoritetun puhdistuksen jälkeen
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