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SH98/70

Atnaujinkite savo barzdaskutę
Norėdami geresnių rezultatų, kas 2 metus keiskite galvutes

Per dvejus metus skustuvo galvutės nukirps 9 milijonus plaukelių nuo jūsų veido.

Keiskite skustuvo galvutes ir mėgaukitės 100 % veikimu. Suderinamos su „Series

9000 Prestige“.

Suderinamumas

„S9000 Prestige“ skirtos keičiamosios galvutės

Arčiausiai odos skutantis elektrinis skustuvas

Ypač stiprūs ir aštrūs peiliukai ypatingai švariam skutimui

Mažiau perbraukimų skutantis. Mažiau odos diskomforto.

Lengvai slysta per odą

Paprasta naudoti

Paprastas keitimas

Lengviausias būdas išlaikyti didžiausią skustuvo efektyvumą

Pakeiskite skutimo galvutes vos dviem veiksmais



Keičiamos skutimo galvutės SH98/70

Ypatybės

Suderinama su „S9000 Prestige“

SH98 keičiamos galvutės yra suderinamos su

visais „Shavers S9000 Prestige“ modeliais su

suapvalintos formos galvutėmis (SP981X,

SP982X ir SP986X). Jos nesuderinamos su

kampuotos formos skustuvais „S9000

Prestige“ (SP983X, SP984X, SP987X ir

SP988X), kuriems vietoj jų naudojamas

naujesnis modelis SH91. SH91 keičiamos

galvutės yra suderinamos su visais „Shavers

S9000 Prestige“ modeliais, kampuotomis ir

suapvalintomis galvutėmis.

Paprastas keitimas

1. Traukdami nuimkite skutimo įtaiso viršutinę

plokštelę. 2. Pakeiskite nauju skutimo galvutės

laikikliu. 3. Norėdami iš naujo nustatyti

skustuvą, paspauskite ir ilgiau nei 5 sek.

palaikykite paspaudę įjungimo / išjungimo

mygtuką.

Geresnis sprendimas

Geresnis sprendimas – lengvesnė nei bet kada

anksčiau skustuvo „Philips“ priežiūra. Dėl šio

naujo formato galėsite įdėti naujas skutimo

galvutes vos dviem veiksmais, kad skustuvas

skustų švariai ir optimizuotumėte kasdienį

skutimąsi.

„NanoTech“ tiksliai skutantys ašmenys

Ypač švariai nusiskuskite su „Philips S9000

Prestige“ elektriniu skustuvu. Su ilgai aštriais

išliekančiais ir tiksliai skutančiais „NanoTech“

peiliukais plaukeliai bus nuskusti ypač tiksliai,

kad galėtumėte džiaugtis puikiais rezultatais.

Puiki odą sauganti sistema

Veiksmingai skuskite net ilgesnę barzdą. Šis

„Philips“ skustuvas turi platesnes, apvalesnes

angas, per kurias per vieną perbraukimą

sugaunama daugiau plaukelių, todėl skutantis

nereikia kelis kartus braukti per tą pačią vietą.

„Superb SkinComfort“ žiedai

Skustuvas „S9000 Prestige“ turi trinties

nesukeliančius „SkinComfort“ žiedus, kurie

puikiai ir lengvai slysta per odą.

Pakeitimo priminimas

Naujausiose „Philips“ barzdaskutėse

integruotas pakeitimo priminimas – skutimo

įtaiso simbolis. Įsižiebdamas šis simbolis

nurodo, kada reikia keisti skutimo galvutę.
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Specifikacijos

Skutimo galvutės

Tinka šiam produkto tipui: Tinka SP981X,

SP982X ir SP986X

Skutimo galvutės atskiroje pakuotėje: 3

Priedai

Komplektas: Visiškai surinktas komplektas
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