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SH98/70 Päivitä parranajokoneesi
Saat parhaan ajotuloksen, kun vaihdat ajopäät 2 vuoden

välein

Kahden vuoden aikana ajopäät leikkaavat yhdeksän miljoonaa karvaa kasvoistasi.

Vaihda ajopäät säännöllisesti, niin ajotulos pysyy mahdollisimman hyvänä.

Yhteensopiva Series 9000 Prestige -mallin kanssa.

Yhteensopivuus

Vaihtoterät S9000 Prestige -malliin

Erittäin tarkka ajotulos

Erittäin vahvat ja terävät terät takaavat erinomaisen ajotuloksen

Vähemmän vetoja. Vähemmän ihoärsytystä.

Liukuu vaivattomasti iholla

Helppokäyttöinen

Helppo vaihtaa

Partakoneen kunnossapito sujuu vaivattomasti

Partakoneen terien vaihto kahdessa vaiheessa



Vaihtoajopäät SH98/70

Kohokohdat

Yhteensopiva S9000 Prestige -mallin kanssa

SH98-vaihtoterät ovat yhteensopivat kaikkiin

S9000 Prestige -malleihin, joissa on pyöreät

ajopäät (SP981X, SP982X ja SP986X). Ne

eivät ole yhteensopivat kulmikkaasti

muotoiltujen S9000 Prestige -mallien kanssa

(SP983X, SP984X, SP987X ja SP988X), joissa

käytetään SH91-vaihtoteriä. SH91-vaihtoterät

ovat yhteensopivat sekä kulmikkaasti

muotoiltujen että pyöreillä ajopäillä

varustettujen S9000 Prestige -mallien kanssa.

Helppo vaihtaa

1. Irrota ajopään yläosa. 2. Vaihda tilalle uusi

partakoneen terien kiinnikeratkaisu. 3. Nollaa

parranajokone painamalla virtapainiketta yli

viiden sekunnin ajan.

Päivitetty ratkaisu

Päivitetyn ratkaisun avulla Philips-

partakoneen huolto on helpompaa kuin ennen.

Uuden muotoilun ansiosta uusien partakoneen

terien asennus sisältää vain kaksi vaihetta,

mikä helpottaa partakoneen perusteellista

puhdistamista ja tekee päivittäisestä

parranajosta tehokasta.

NanoTech-tarkkuusterät

Saat erittäin tarkan ajotuloksen

sähkökäyttöisellä Philips S9000 Prestige -

parranajokoneella. NanoTech-tarkkuusterät

pysyvät terävinä pitkään ja leikkaavat

ihokarvasi äärimmäisen tarkasti.

Ihoa suojaava järjestelmä

Saat erittäin tehokkaan parranajon myös

pidemmille parroille. Tässä Philipsin

parranajokoneessa on leveämmät,

pyöreämmät aukot, jotka leikkaavat enemmän

karvoja yhdellä vedolla eikä sinun tarvitse ajaa

samaa aluetta yhä uudelleen.

SkinComfort-renkaat

S9000 Prestige -parranajokoneessa on kitkaa

vähentävät SkinComfort -renkaat, joiden

ansiosta se liukuu iholla erinomaisesti ja

vaivattomasti.

Muistutus vaihtamisesta

Uusimmissa Philipsin parranajokoneissa on

sisäänrakennettu ajopäiden vaihdon muistutus.

Ajopään kuvakkeeseen syttyy valo, kun on

aika vaihtaa ajopää.



Vaihtoajopäät SH98/70

Tekniset tiedot

Ajopäät

Sopii malleihin: Malleihin SP981X, SP982X ja

SP986X

Teräyksiköitä pakkauksessa: 3

Lisätarvikkeet

Kiinnike: Kiinnike asennettuna
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