
Rakhuvuden
 

Har utgått ur sortimentet

Köp SH91 i stället

 

SH90/50

Gör din rakapparat som ny
Byt rakhuvud vartannat år för bästa resultat

På två år har rakhuvudena rakat 9 miljoner hår i ansiktet. Byt ut rakhuvudena och få

tillbaka 100 % prestanda. Kompatibel med rakapparaten i 9000-serien

Kompatibilitet
Extra rakhuvud för rakapparater i 9000-serien

Ett drag, exakt rakning
Följer hårstråna perfekt för en nära rakning med V-Track-rakbladen

Lyfter hårstråna för en hudnära, bekväm rakning

Lättanvänd
Byt ut rakhuvudena i endast två steg

Återställ rakapparaten efter byte av rakhuvuden

Enkelt att byta huvudena

Gör din rakapparat som ny



Rakhuvuden SH90/50

Funktioner
Kompatibel med 9000-serien

De extra SH90-rakhuvudena är kompatibla

med rakapparater i 9000-serien (S9xxx), 8000

(S8xx) och Star Wars-rakapparaterna SW9700

och SW6700.

V-Track-precisionsblad

De patenterade V-Track-precisionsbladen

skjuter försiktigt varje hårstrå i optimal vinkel –

även hårstrån som är plana eller olika långa.

På så sätt kan du klippa 30 % närmare med

färre drag, så att din hud förblir i toppskick.

Super Lift & Cut Action

Närmare rakning med dubbelbladet Super Lift

& Cut Action. Det första bladet lyfter hårstråna

medan det andra skär av dem under hudnivå

så att du får en riktigt slät rakning.

Bytespåminnelse

De senaste Philips-rakapparaterna har

inbyggd bytespåminnelse i form av

skärhuvudssymbolen. Den här symbolen tänds

så att du vet när det är dags att byta

rakhuvuden.

Enkelt att byta

1. Ta av hållaren för rakhuvud. 2. Ersätt

rakhuvudena med nya. 3. Sätt tillbaka

rakhuvudshållaren. 4. Återställ rakapparaten

genom att hålla på/av-knappen intryckt i mer

än 5 sekunder.

Så här återställer din rakapparat

När du har bytt ut rakhuvudena kan du

återställa bytespåminnelsen genom att trycka

på på/av-knappen i mer än 7 sekunder. Annars

stängs bytesaktivatorn av automatiskt efter den

nionde rakningen.

Gör din rakapparat som ny

Ersätt rakhuvudena vartannat år för bästa

prestanda.

Philips Green-logotyp
Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

gröna områden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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Specifikationer
Rakhuvuden
Rakhuvuden per förpackning: 3
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