
Skuvekļa galviņas

Shaver series 9000

 
V-Track Precision PRO asmeņi

Piemērots S9000 (S9xxx)

Piemērots Star Wars skuveklim
SW97xx

Piemērots Star Wars skuveklim
SW67xx

 

SH90/60

Padariet savu skuvekli kā jaunu
Lai nodrošinātu labākos rezultātus, ik pēc 2 gadiem mainiet

skuvekļa galviņas

Divu gadu laikā jūsu skuvekļa galviņas nogriež 9 miljonus matiņu uz jūsu sejas.

Nomainiet skuvekļa galviņas un atgūstiet 100% veiktspēju. Saderīgas ar 9000.

sērijas skuvekli.

Saderība

Shaver series 9000 maināmās galviņas

Perfekcija ar katru kustību

Mūsu labākā skūšanas sistēma 1-3 dienu bārdai

Vienkārša lietošana

Nomainiet skuvekļa galviņas ar divām vienkāršām darbībām

Pēc skuvekļa galviņas nomaiņas atiestatiet skuvekli

Viegli maināmas galviņas

Padariet savu skuvekli kā jaunu



Skuvekļa galviņas SH90/60

Izceltie produkti Specifikācijas

Saderīgs ar Series 9000

SH90 maināmās galviņas ir saderīgas ar

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

Wars skuvekli SW9700 un SW6700.

V-Track PRO asmeņu sistēma

Ideāls gluds skuvums. V-Track Precision PRO

asmeņi saudzīgi pozicionē katru matiņu

labākajā griešanas pozīcijā, no 1 līdz 3 dienu

bārdai, un pat plakaniem un atšķirīga garuma

matiņiem. Griež par 30% īsāk* ar mazāku

kustību skaitu, lai āda būtu lieliskā stāvoklī.

Nomaiņas atgādinājums

Jaunākajos Philips skuvekļos ir iebūvēts

nomaiņas atgādinājums skuvekļa bloka

simbola veidā. Šis simbols iedegsies un

norādīs, ka pienācis laiks nomainīt skuvekļa

galviņas.

Vienkārša maiņa

1. Izvelciet skuvekļa galviņas turētāju. 2.

Nomainiet skuvekļa galviņas ar jaunām. 3.

Uzlieciet atpakaļ skuvekļa galviņas turētāju. 4.

Lai atiestatītu skuvekli, nospiediet un turiet

iesl./izsl. pogu ilgāk par 5 sekundēm.

Skuvekļa atiestatīšana

Pēc skuvekļa galviņu maiņas varat atiestatīt

maiņas atgādinājumu, nospiežot iesl./izsl.

pogu ilgāk par 7 sekundēm. Pretējā gadījumā,

nomaiņas atgādinājums tiks automātiski

izslēgts pēc 9 skūšanās reizēm.

Padariet savu skuvekli kā jaunu

Lai atgūtu 100% veiktspēju, nomainiet

skuvekļa galviņas ik pēc 2 gadiem.

Skuvekļa galviņas

Atbilst produktu tipam: Shaver series 9000

(S9xxx), Shaver series 8000 (S8xxx)

Skuvekļa galviņas iepakojumā: 3

Piederumi

Iekļauts komplektācijā: Fiksācijas gredzena

turētājs
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