
 

Borotvafejek

 
Megszűnt

Vásároljon helyette SH91 típust

 

SH90/70

A készülék eredeti állapotának 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.

Továbbfejlesztett változat
Borotvája teljesítményének megőrzése a legegyszerűbb módon

Egyszerűen használható
Cserélje le a borotvafejet mindössze két lépésben

Egyszerűen cserélhető fejek

A borotvafejek cseréjét követően állítsa vissza készülékének alapbeállításait

A készülék eredeti állapotának visszaállítása

Tökéletes eredmény minden mozdulattal
A legjobb pengerendszerünk 1–3 napos borostákhoz



Borotvafejek SH90/70

Fénypontok Műszaki adatok
Bővített megoldás

A bővített megoldás segítségével Philips

borotvájának karbantartása egyszerűbb, mint

valaha. Az új kialakítás lehetővé teszi az új

borotvafejek mindössze két lépésben történő

felszerelését, elősegítve ezzel a borotva alapos

tisztítását és a napi borotválkozás

optimalizálását.

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. Cserélje ki a

borotvafejeket újakra. 3. Illessze vissza a

borotvafejtartót. 4. 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 állapotának visszaállítása

A 100%-os teljesítmény fenntartása érdekében

kétévente cserélje a borotvafejeket.

V-Track PRO pengerendszer

Legyen tökéletesen alapos borotválkozásban

része. A V-Track PRO precíziós körkések

óvatosan minden szőrszálat (az 1 napostól

egészen a 3 napos borostáig) a legideálisabb

vágási pozícióba igazítanak, még a lesimuló

és különböző hosszúságú szőrszálakat is. 30%-

kal* simább borotválás, kevesebb mozdulattal,

a bőr kímélése mellett.

Borotvafejek
A következő terméktípushoz:: Shaver series

9000 (S9xxx)

 

* Philips termékelődjéhez képest
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