
Raseerimispead

Shaver series 9000

 
V-Track Precision PRO
lõiketerad

Sobib mudelile S9000 (S9xxx)

Sobib Star Warsi pardlile
SW97xx

Sobib Star Warsi pardlile
SW67xx

 

SH90/60

Muutke oma raseerija justkui uueks
Parimate tulemuste saavutamiseks vahetage raseerimispäid

iga kahe aasta järel.

Kahe aasta jooksul lõikavad raseerimispead teie näolt 9 miljonit karva. Vahetage

raseerimispead välja, et tagada taas 100% jõudlus. Ühildub seeria 9000

pardlitega.

Ühilduvus

Asenduspead pardlite seeriale 9000

Täiuslikkus igas käetõmbes

Meie parim raseerimissüsteem 1- kuni 3-päevasele habemele

Lihtne kasutada

Vahetage oma raseerimispea välja vaid kahe sammuga

Seadistage oma raseerija pärast raseerimispeade vahetust

Lihtne raseerimispeade vahetamine

Muutke oma raseerija justkui uueks



Raseerimispead SH90/60

Esiletõstetud tooted Spetsifikatsioon

Ühildub seeriaga 9000

SH90 asenduspead ühilduvad pardlite

seeriaga 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx), pardliga

Star Wars SW9700 ja SW6700.

V-Track PRO terade süsteem

Saavutage täiuslikult nahalähedane

raseerimine. V-Track Precision PRO lõiketerad

suunavad ühe- kuni kolmepäevase habeme

iga karva õrnalt parimasse asendisse,

sealhulgas isegi nahalähedaselt asetuvad ja

erineva pikkusega karvad. 30%

nahalähedasem raseerimine* väiksema arvu

tõmmetega tagab naha suurepärase seisundi.

Asendamise meeldetuletus

Uusimatel Philipsi raseerijatel on sisseehitatud

asendamise meeldetuletus, mis on kuvatatud

raseerimispea sümboliga. Sümbol süttib

põlema ja annab teile märku, kui on käes aeg

raseerimispead vahetada.

Lihtne vahetada

1. Eemaldage raseerimispea hoidik. 2.

Vahetage raseerimispead uute vastu välja. 3.

Pange raseerimispea hoidik oma kohale

tagasi. 4. Pardli lähtestamiseks vajutage

sisse-/väljalülitamise nuppu ja hoidke seda

vähemalt 5 sekundit all.

Kuidas raseerijat seadistada

Pärast raseerimispeade vahetust saate

seadistada uue asendamise meeldetuletuse

vajutades sisse- ja väljalülitamise nuppu ja

hoides seda all vähemalt 7 sekundit. Vastasel

juhul lülitub signaal pärast 9 järjestikust

raseerimist automaatselt välja.

Muutke oma raseerija justkui uueks

100% jõudluse tagamiseks vahetage

raseerimispead iga kahe aasta tagant.

Raseerimispead

Sobib tootele:: Shaver Series 9000 (S9xxx),

Shaver Series 8000 (S8xxx)

Lõikepäid pakendi kohta: 3

Tarvikud

Komplektis: Toetav tihendihoidja

 

* Võrreldes oma Philipsi eelkäijaga
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