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Lame de precizie NanoTech

Pentru SP98xx

 

SH98/70

Reînnoieşte-ţi aparatul de bărbierit
Pentru rezultate optime, schimbă capetele la fiecare 2 ani

Pe parcursul a doi ani, capetele aparatului tău de bărbierit taie 9 milioane de fire

de păr de pe faţa ta. Înlocuieşte capetele aparatului de bărbierit şi revino la o

performanţă de 100 %. Compatibile cu aparatul de bărbierit seria 9000 Prestige.

Compatibilitate

Capete de schimb pentru S9000 Prestige

Cel mai precis bărbierit electric

Lame foarte puternice şi ascuţite pentru precizie extremă

Mai puţine mişcări de bărbierit. Mai puţin disconfort la nivelul pielii.

Alunecă fără efort pe piele

Uşor de utilizat

Înlocuire simplă

Cel mai simplu mod de a-ţi păstra aparatul de bărbierit în stare optimă

Înlocuieşte capetele de bărbierit în doar doi paşi



Capete de bărbierit SH98/70

Repere

Compatibil cu S9000 Prestige

Capetele de schimb SH98 sunt compatibile cu

S9000 Prestige.

Înlocuire simplă

1. Trage placa superioară a unităţii de bărbierit.

2. Înlocuieşte cu noul suport pentru capul de

bărbierit. 3. Pentru a reseta aparatul de

bărbierit, apasă şi menţine apăsat butonul de

pornire/oprire timp de peste 5 secunde.

Soluţie optimizată

Soluţia optimizată face întreţinerea aparatului

de bărbierit Philips mai uşoară ca niciodată.

Acest format nou îţi va permite să instalezi

noile capete de bărbierit în doar doi paşi,

facilitând curăţarea temeinică a aparatului de

bărbierit şi optimizând bărbieritul zilnic.

Lame de precizie NanoTech

Obţine un bărbierit extrem de precis cu

aparatul de bărbierit electric Philips S9000

Prestige. Graţie lamelor de precizie NanoTech

cu ascuţire durabilă, firele de păr vor fi tăiate

cu cea mai mare precizie pentru rezultate

exceptionale.

Sistem pentru confortul excelent al pielii

Obţine un bărbierit foarte eficient, chiar şi în

cazul bărbilor mai lungi. Acest aparat de

bărbierit Philips are deschideri mai largi şi mai

rotunjite care taie mai mult păr la fiecare

mişcare şi previn bărbierirea repetată a

aceleiaşi zone.

Inele de confort excelente

Aparatul de bărbierit S9000 Prestige dispune

de inele cu înveliş antifrecare SkinComfort, ce

au ca rezultat o alunecare excelentă şi fără

efort pe piele.

Atenţionare de înlocuire

Cele mai recente aparate de bărbierit Philips

au o atenţionare de înlocuire integrată, sub

forma unui simbol al aparatului de bărbierit.

Acest simbol se va aprinde şi va indica

momentul în care trebuie să înlocuieşti

capetele de bărbierit.
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Specificaţii

Capete de bărbierit

Se potriveşte tipurilor de produs: SP98xx

Capete de bărbierit per ambalaj: 3

Accesorii

Suport: Suport complet asamblat
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