
Holicí hlavy

Shaver series 9000

 
Přesné břity V-Track

Hodí se ke strojku S9000
(S9xxx)

Hodí se ke strojku Star Wars
SW97xx

Hodí se ke strojku Star Wars
SW67xx

 

SH90/50

Udržujte svůj holicí strojek jako nový
Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, měňte hlavy každé

2 roky

Během dvou let váš holicí strojek zastřihne 9 milionů chloupků na tváři. Vyměňte

hlavy holicího strojku a získejte zpět 100% výkon. Kompatibilní s holicím strojkem

Series 9000.

Kompatibilita

Náhradní hlavy pro holicí strojek řady 9000

Jediný tah, přesné oholení

Dokonale vede vousy pro hladké oholení pomocí břitů V-Track

Nadzdvihuje chloupky pro pohodlné hladké oholení

Snadné použití

Ukazatel výměny

Po výměně holicích hlav strojek resetujte

Snadná výměna hlav

Udržujte svůj holicí strojek jako nový



Holicí hlavy SH90/50

Přednosti

Kompatibilní s řadou 9000

Náhradní hlavy SH90 jsou kompatibilní

s holicím strojkem řady 9000 (S9xxx), 8000

(S8xxx), strojkem Star Wars SW9700

a SW6700.

Přesné břity V-Track

Patentované přesné břity V-Track zajistí, aby

byl každý vous v ideální pozici pro oholení, a

to i u vousů, které leží naplocho nebo jsou

různě dlouhé. Díky tomu holí o 30 % blíže

k pokožce na méně tahů a vaši pokožku

zanechá ve skvělém stavu.

Funkce Super Lift & Cut

Hladší holení dvojitým břitem Super Lift & Cut.

První břit zvedá každý vous, zatímco druhý jej

pohodlně uřízne pod úrovní pokožky a zajistí

tak naprosto hladké oholení.

Ukazatel výměny

Nejnovější holicí strojky Philips mají vestavěný

ukazatel výměny ve formě symbolu holicí

jednotky. Tento symbol se rozsvítí, čímž

indikuje, že je potřeba vyměnit holicí hlavy.

Jednoduchá výměna

1. Zatažením sejměte držák holicí hlavy. 2.

Držák zajišťovacího kroužku nasaďte na

zajišťovací kroužek, otočte jím proti směru

hodinových ručiček a odklopte z holicí hlavy. 3.

Nahraďte holicí hlavy novými. 4. Nasaďte

zajišťovací kroužek na holicí hlavu pomocí

držáku a opět upevněte otočením po směru

hodinových ručiček. 5. Upevněte zpět držák

holicí hlavy. 6. Holicí strojek resetujte

stisknutím a podržením tlačítka vypínače na

více než 5 sekund.

Resetování holicího strojku

Po výměně holicích hlav můžete ukazatel

výměny resetovat stisknutím vypínače na dobu

delší než 7 sekund. Jinak se upomínka na

výměnu automaticky vypne po 9 po sobě

následujících holeních.

Udržujte svůj holicí strojek jako nový

Aby se obnovil 100% výkon, vyměňujte holicí

hlavy každé 2 roky.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.



Holicí hlavy SH90/50

Specifikace

Holicí hlavy

Vhodné pro následující výrobky: Holicí strojek

řady 9000 (S9xxx)

Počet holicích hlav v balení: 3

Příslušenství

Balení obsahuje: Držák přídržného kroužku
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