
 

elektrisch scheerapparaat,
nat/droog

Shaver series 9000

 
V-Track Precision-mesjes

50 min. draadloos gebruik/1 uur
opladen

Baardstyler en reinigingsborstel

SmartClean Pro

 

S9988/68 Perfectie in elke beweging
Scheert tot 20% meer haar* af in één beweging

De Shaver 9000 is ons meest geavanceerde scheerapparaat tot nu toe. De unieke

contourdetectietechnologie garandeert dat er geen plekje van uw gezicht wordt

overgeslagen, terwijl het V-Track-systeem de haren in de beste snijpositie brengt

voor het gladste resultaat.

Ontworpen voor perfectie

Indrukwekkend handgemaakt en verguld luxe scheerapparaat

Gecertificeerd 24-karaats verguld limited edition scheerapparaat

Geleidt de haren perfect voor een gladdere scheerbeurt

Buigt in 8 verschillende richtingen voor een superieur resultaat

Een comfortabele scheerbeurt

Super Lift & Cut-actie tilt haren op voor comfortabel en nauwkeurig scheren

Aquatec voor aangenaam droog en verfrissend nat scheren

Maak optimaal gebruik van uw scheerapparaat

SmartClick-baardstyler en reinigingsborsteltje

SmartClean houdt uw scheerapparaat elke dag als nieuw

Gebruiksvriendelijk

Gemakkelijk te gebruiken functies dankzij intuïtieve pictogrammen

50 minuten draadloos gebruik na 1 uur opladen

2 jaar garantie
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Kenmerken

24-karaats verguld scheerapparaat

Philips viert de nieuwe Shaver series 9000

met het prachtige en smaakvolle gouden

scheerapparaat. Dit limited edition

scheerapparaat is exclusief met de hand

gemaakt van 24-karaats goud voor een zeer

luxe scheerervaring.

Certificaat van echtheid

De Philips Series 9000 Gold Edition biedt u

de meest luxe scheerervaring. Philips

certificeert de echtheid van het product en

garandeert dat het handvat van de Shaver

series 9000 is bedekt met 24-karaats goud.

Dit limited edition scheerapparaat wordt

exclusief gemaakt in Nederland en ondergaat

strenge kwaliteitscontroles.

V-Track Precision-mesjes

De gepatenteerde V-track Precision-mesjes

brengen elke haar voorzichtig in de beste

positie, zelfs plat liggende haren en haren met

verschillende lengtes. Scheert 30% gladder met

minder bewegingen waardoor uw huid in

perfecte conditie blijft.

Contourdetectietechnologie

De nieuwe volledig flexibele scheerhoofden in

acht richtingen zorgen voor een maximale

aanpassing aan het gezicht en vereisen

minder moeite bij iedere beweging. Door de

onafhankelijke bewegingen worden 20% meer

haren afgesneden voor een glad resultaat met

minder bewegingen.

Super Lift & Cut-systeem

Het systeem met dubbele mesjes van het

elektrische Philips-scheerapparaat tilt de haren

op en scheert ze op een comfortabele manier

net onder de huid af. Het resultaat: een

supergladde huid.

Aquatec voor nat en droog scheren

Dankzij de Aquatec-afdichting voor nat en

droog scheren van het elektrische

scheerapparaat hebt u de keuze tussen

comfortabel droog scheren of verfrissend nat

scheren met scheerschuim of gel voor extra

huidcomfort.

SmartClick-accessoires

Met de SmartClick-baardstyler kunt u uw eigen

baardstijl creëren dankzij 5 lengte-instellingen

(0,5 - 5 mm). Daarnaast is aangetoond dat de

SmartClick-reinigingsborstel uw gezicht

effectiever reinigt dan wanneer u met de

handen wast, zodat zelfs de vetste huid weer

fris en stralend wordt.**

SmartClean PRO

SmartClean PRO reinigt, smeert, droogt en

laadt uw scheerapparaat met één druk op de

knop voor optimale prestaties, dag in dag uit.

De geavanceerde gebruikersinterface geeft

elke stap in de SmartClean-cyclus weer.

Digitale gebruikersinterface

Het intuïtieve display geeft relevante

informatie weer voor optimale prestaties van

uw scheerapparaat: - batterijniveau-indicator

met 3 cijfers (%) - reinigingsindicator - batterij

bijna leeg-indicator - indicatie voor

scheerhoofden vervangen -

reisvergrendelingsindicator
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Specificaties

Scheerresultaten

Scheersysteem: V-Track Precision-systeem,

Contourdetectietechnologie, Super Lift & Cut-

systeem, AquaTec Wet & Dry

Personal Comfort-instellingen: Instellingen

Gentle-Quick-Fast

Accessoires

SmartClean PRO: Reinigt, Droogt, Laadt op,

Smeert, Geavanceerde voortgangsweergave,

Reinigingscartridge (meegeleverd)

SmartClick: Baardstyler, Talgregulerende

reinigingsborstel

Etui: Reisetui

Gebruiksgemak

Display: Batterijniveau-indicator in %,

Reinigingsindicator, Batterij bijna leeg-

indicator, Indicatie voor scheerhoofden

vervangen, Reisvergrendelingsindicator

Schoonmaken: Volledig afspoelbaar

Ontwerp

Kleur: 24-karaats verguld

Handvat: Ergonomische grip

Vermogen

Batterijtype: Li-ion

Gebruikstijd: 50 min. / 17 scheerbeurten

Opladen: Oplaadbaar, 1 uur opladen voor 50

minuten gebruik, Snel opladen voor 1 keer

scheren

Automatisch voltage: 100 - 240 V

Energieverbruik in stand-by: 0,1 W

Maximaal energieverbruik: 9 W

Service

2 jaar garantie

Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar

vervangen met SH90

* Scheert tot 20% meer haar af - vergeleken met

SensoTouch

* SmartClick-reinigingsborstel - in vergelijking met

handmatig reinigen in dezelfde omstandigheden,

volgens de resultaten van het externe klinische

onderzoek op 30 proefpersonen en binnen 3 uur na

het reinigen
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