
 

Nadomestne brivne
glave

Shaver S9000
Prestige

 
Natančna rezila NanoTech

Združljivo s SP981X, SP982X in
SP986X

 

SH98/70 Vrnite brivnik v stanje novega
Za najboljše rezultate brivne glave zamenjajte vsaki 2 leti

Z brivnikom v dveh letih uporabe obrijete 9 milijonov obraznih dlak. Zamenjajte

brivne glave in ponovno zagotovite 100-odstotno zmogljivost. Združljivo z

brivnikom Prestige serije 9000.

Združljivost

Nadomestne glave za modele S9000 Prestige

Najnatančnejši električni brivnik

Izjemno močna in ostra rezila za vrhunsko gladkost

Manj prehodov z brivnikom. Manj nelagodnega občutka na koži.

Gladko drsi po vaši koži

Enostavna uporaba

Enostavna zamenjava

Najpreprostejši način za optimalno uporabo brivnika

Brivne glave zamenjajte v le dveh korakih



Nadomestne brivne glave SH98/70

Značilnosti

Združljivo z modeli S9000 Prestige

Nadomestne glave SH98 so združljive z vsemi

brivniki serije S9000 Prestige z zaobljenimi

glavami (SP981X, SP982X in SP986X). Niso

združljive z oglatimi brivniki serije S9000

Prestige (SP983X, SP984X, SP987X in

SP988X), za katere se uporablja novejša glava

SH91. Nadomestne glave SH91 so združljive z

vsemi brivniki serije S9000 Prestige, tako z

oglatimi kot z zaobljenimi glavami.

Enostavna zamenjava

1. Odstranite zgornji pokrov brivne enote. 2.

Zamenjajte z novim nosilcem brivne glave. 3.

Za ponastavitev brivnika pritisnite in pridržite

gumb za vklop/izklop za več kot 5 sekund.

Posodobljena rešitev

S posodobljeno rešitvijo vzdrževanje vašega

Philipsovega brivnika še nikoli ni bilo lažje. Z

novim formatom lahko nove brivne glave

namestite v samo dveh korakih, omogoča pa

tudi temeljito čiščenje brivnika in optimiranje

vsakodnevnega britja.

Natančna rezila NanoTech

Električni brivnik Philips S9000 Prestige vam

omogoča izjemno gladko britje. Natančna

rezila NanoTech z dolgotrajno ostrino vam

zagotavljajo natančno britje za vrhunske

rezultate.

Odličen sistem za nežno uporabo na koži

Visoko učinkovito britje, tudi pri daljših bradah.

Ta brivnik Philips ima širše, zaobljene

odprtine, ki zajamejo več dlačic pri vsakem

prehodu, zato vam ni treba večkrat briti istega

predela.

Obročki Superb SkinComfort

Brivnik S9000 Prestige je opremljen z obročki

proti trenju SkinComfort, ki zagotavljajo

vrhunsko, gladko drsenje po koži.

Opomnik za zamenjavo

Najnovejši brivniki Philips imajo vgrajen

opomnik za zamenjavo v obliki simbola brivne

enote. Ko simbol zasveti, morate zamenjati

brivne glave.



Nadomestne brivne glave SH98/70

Specifikacije

Brivne glave

Združljiva vrsta izdelka: Združljivo s SP981X,

SP982X in SP986X

Št. brivnih glav v škatli: 3

Dodatna oprema

Nosilec: Popolnoma sestavljen nosilec
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