
 

Náhradní holicí
hlavy

Shaver S9000
Prestige

 
Přesné břity NanoTech

Pro modely SP981X, SP982X
a SP986X

 

SH98/70 Udržujte svůj holicí strojek jako nový
Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, měňte hlavy každé

2 roky

Během dvou let váš holicí strojek zastřihne 9 milionů chloupků na tváři. Vyměňte

hlavice holicího strojku a získejte zpět 100% výkon. Kompatibilní s holicím strojkem

Series 9000 Prestige.

Kompatibilita

Náhradní hlavy pro model S9000 Prestige

Nejhladší elektrické holení

Mimořádně odolné a ostré břity pro dokonale hladké oholení

Méně nutných tahů při holení. Méně podrážděná pokožka.

Hladce klouže po pokožce

Snadné použití

Jednoduchá výměna

Nejjednodušší způsob, jak holicí strojek udržet v optimální kondici

Výměna holicích hlav v pouhých dvou krocích



Náhradní holicí hlavy SH98/70

Přednosti

Kompatibilní s modelem S9000 Prestige

Náhradní hlavy SH98 jsou kompatibilní se

všemi holicími strojky řady S9000 Prestige se

zaobleným tvarem hlavy (SP981X, SP982X

a SP986X). Nejsou kompatibilní s hranatými

modely řady S9000 Prestige (SP983X,

SP984X, SP987X a SP988X), které využívají

pouze novější hlavy SH91. Náhradní hlavy

SH91 jsou kompatibilní se všemi holicími

strojky řady S9000 Prestige, ať už jsou

zaoblené nebo hranaté.

Jednoduchá výměna

1. Sejměte horní destičku holicí jednotky.

2. Nahraďte ji novým řešením držáku holicí

hlavy. 3. Holicí strojek resetujete stisknutím a

podržením tlačítka zapnutí/vypnutí po více než

5 sekund.

Vylepšené řešení

Vylepšené řešení usnadňuje údržbu vašeho

holicího strojku Philips víc než kdykoli předtím.

Tento nový formát vám umožní upevňovat nové

holicí hlavy v pouhých dvou krocích, což

usnadňuje důkladné čištění strojku a

optimalizuje každodenní holení.

Přesné břity NanoTech

S elektrickým holicím strojkem Philips S9000

Prestige docílíte dokonale hladkého oholení.

Díky přesným břitům NanoTech, které vydrží

dlouho ostré, zastřihuje vaše vousy

s nepřekonatelnou přesností a docílíte s ním

dokonalejších výsledků.

Systém pro vynikající pohodlí pokožky

Dosáhněte vysoce účinného oholení i na

delších vousech. Tento holicí strojek Philips má

širší a kulatější otvory, které při každém tahu

zachytí více vousů, díky čemuž nemusíte přes

každou část pokožky přejíždět víckrát.

Kroužky Superb SkinComfort

Na holicím strojku S9000 Prestige naleznete

kroužky SkinComfort, které zabraňují tření. Díky

nim strojek hladce klouže po pokožce.

Ukazatel výměny

Nejnovější holicí strojky Philips mají vestavěný

ukazatel výměny ve formě symbolu holicí

jednotky. Tento symbol se rozsvítí, čímž

indikuje, že je potřeba vyměnit holicí hlavy.
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Specifikace

Holicí hlavy

Vhodné pro následující výrobky: Pro modely

SP981X, SP982X a SP986X

Počet holicích hlav v balení: 3

Příslušenství

Držák: Plně sestavený držák
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