
Borotvafejek

Shaver series 9000

 
V-Track precíziós körkések

Illeszkedik az S9000 (S9xxx)
termékre

Illeszk. a Star Wars SW97xx
borotvára

Illeszk. a Star Wars SW67xx
borotvára

 

SH90/50

A készülék eredeti beállításainak visszaállítása
A legjobb eredmény érdekében 2 évente cserélje a

borotvafejeket

A borotva két év alatt 9 millió szőrszálat vág le az arcról. Cserélje ki a

borotvafejeket, hogy újra 100%-os teljesítményt kapjon. Kompatibilis a Series

9000 borotvával.

Kompatibilitás

Cserefejek a Shaver series 9000 sorozatú borotvákhoz

Egyetlen mozdulat, precíz borotválás

A V-Track körkésekkel tökéletesen irányba állítja a szőrszálakat, az alapos

borotválkozásért

Megemeli a szőrszálakat, ezáltal a bőrhöz közel vágja le azokat

Egyszerű használat

Csere-emlékeztető

A borotvafejek cseréjét követően állítsa vissza készülékének alapbeállításait

Egyszerűen cserélhető fejek

A készülék eredeti beállításainak visszaállítása



Borotvafejek SH90/50

Fénypontok

Kompatibilis a Series 9000 sorozattal

Az SH90 cserefejek kompatibilisek a Shaver

series 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx), Star Wars

SW9700 és SW6700 borotvákkal.

V-Track precíziós körkések

A szabadalmaztatott V-Track precíziós körkések

minden szőrszálat óvatosan a legideálisabb

vágási szögbe igazítanak, még a lesimuló és

különböző hosszúságú szőrszálakat is. Így akár

30%-kal simább borotválási eredmény érhető

el kevesebb mozdulattal, a bőr kímélése

mellett.

Super Lift&Cut Action

Borotválkozzon alaposabban a kettős pengéjű

Super Lift & Cut Action megoldásnak

köszönhetően. Az első penge minden egyes

szőrszálat megemel, a második penge pedig

kényelmesen, szorosan a bőr mentén vágja el

azokat, így igazán sima lesz az eredmény.

Csere-emlékeztető

A legújabb Philips borotvák rendelkeznek egy

beépített csere-emlékeztetővel, amelyet a

borotvaegység szimbóluma jelöl. Ez a

szimbólum világítani kezd, ezzel jelezve, hogy

cserélni kell a borotvafejeket.

Egyszerű csere

1. Húzza le a borotvafejtartót. 2. Helyezze rá a

rögzítőgyűrű-tartót a rögzítőgyűrűre, fordítsa el

az óramutató járásával ellentétesen, majd

emelje le a borotvafejről. 3. Cserélje ki a

borotvafejeket újakra. 4. Helyezze a

rögzítőgyűrűt a borotvafejre a tartó

segítségével, és az óramutató járásával

megegyező irányba elfordítva helyezze vissza.

5. Illessze vissza a borotvafejtartót. 6. A borotva

alaphelyzetbe állításához tartsa lenyomva a

be- és kikapcsoló gombot több mint 5

másodpercig.

A borotva alapbeállításainak visszaállítása

A borotvafejek cseréjét követően a

be-/kikapcsoló gomb több mint 7 másodpercig

tartó nyomva tartásával visszaállíthatja

alaphelyzetbe a csereemlékeztetőt. Ellenkező

esetben a csereemlékeztető 9 egymást követő

borotválkozás után automatikusan kikapcsol.

A készülék eredeti beállításainak

visszaállítása

A 100%-os teljesítmény fenntartása érdekében

kétévente cserélje a borotvafejeket.

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips Green fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Borotvafejek

A következő terméktípushoz:: Shaver series

9000 (S9xxx)

Borotvafejek csomagolásonként: 3

Tartozékok

A csomagban található: Rögzítőgyűrű-tartó
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