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Tarkasti mukautuva
kiinnitysjärjestelmä

Tehokas digitaalimoottori

Erinomainen SkinGlide-pinnoite

 

SP9820/12

Philipsin paras – äärimmäistä tarkkuutta

mukavuudesta tinkimättä

Jopa 7 päivän parralle*

Philips SP9000 Prestige liukuu vaivattomasti iholla ja leikkaa partakarvat ja jopa

seitsemän päivän parran äärimmäisen tarkasti.

Erittäin tarkka ajotulos

Erittäin vahvat itseteroittuvat terät takaavat erinomaisen ajotuloksen

Vaikeimmatkaan karvat eivät pääse pakoon

SkinIQ-tekniikka

Takaa parhaan mahdollisen ajoasennon ja tarkan ajotuloksen

Nopea ja tehokas parranajo

Liukuu vaivattomasti iholla

Tehokas parranajokone kesyttää parrat

Aja juuri niin kuin haluat

Ensiluokkainen ajokokemus

Kätevä kuiva-ajo tai virkistävä märkäajo

Paikalleen napsautettava tarkkuustrimmeri

Ainutlaatuinen säilytyskotelo

Puhdistus helposti hanan alla

60 minuutin johdoton käyttö tunnin latauksella
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Kohokohdat

NanoTech Dual Precision -terät

Jopa 150 000 leikkausliikettä minuutissa

tekevät NanoTech Dual Precision -terät

leikkaavat partakarvat erittäin läheltä ihoa. 72

itseteroittuvaa terää on vahvistettu

nanopartikkeleilla, joten ne kestävät käytössä

ja pysyvät terävinä pitkään. Saat aina ajettua

mahdollisimman läheltä ihoa.

Tarkasti mukautuva kiinnitysjärjestelmä

Mukavuutta ilman ihokarvojen vetämistä.

Philips S9000 Prestigen tarkka

kiinnitysjärjestelmä varmistaa, että ajoasento

on paras mahdollinen ja parranajo aina

mahdollisimman tarkkaa.

Tehokas digitaalimoottori

Philipsin edistyksellisimmässä digitaalisessa

moottorissa on suuri kierrosnopeus, joka takaa

että parranajo on aina mahdollisimman

tehokasta ja tarkkaa kasvojen muodosta ja

karvojen tiheydestä riippumatta.

Erinomainen SkinGlide-pinnoite

Philips S9000 Prestigen erinomainen

SkinGlide-pinnoite takaa, että ajopäät liukuvat

iholla sulavasti. Saat tarkan ja tasaisen

ajotuloksen renkaiden kitkaa vähentävän

metallipinnoitteen ansiosta.

PowerAdapt-tunnistin

Sähkökäyttöisen parranajokoneen älykäs

tunnistin tarkistaa parran tiheyden 500 kertaa

sekunnissa. Tekniikka säätää leikkaustehon

automaattisesti, ja parranajo on vaivatonta ja

hellävaraista.

Henkilökohtaiset mukavuusasetukset

Säädä parranajokoneen nopeutta ja mukauta

parranajorutiinia oman ihosi mukaan ja

mieltymyksiisi sopivaksi.

Joustavat 360-D+-ajopäät

Philips-parranajokoneen 360-D+ Flexing -

ajopäät myötäilevät kasvojen muotoja, joten

saat tarkan ja sileän ajotuloksen.

Märkä- tai kuiva-ajo

Valitse oman mieltymyksesi mukaan kätevä

kuiva-ajo tai virkistävä märkäajo partavaahdon

tai parranajogeelin kanssa.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Ajoteho

Ajojärjestelmä: NanoTech Dual Precision -

terät, Ihoa suojaava järjestelmä

SkinIQ-tekniikka: Tarkasti mukautuva

kiinnitysjärjestelmä, Tehokas digitaalimoottori,

Suojaava SkinGlide-pinnoite, PowerAdapt-

tunnistin, Henkilökohtaiset mukavuusasetukset

Myötäilee muotoja: Joustavat 360-D+-ajopäät

Lisätarvikkeet

SmartClick: Tarkkuustrimmeri

Pussi: Laadukas pussi

Helppokäyttöinen

Wet & Dry: Kuivaan ja märkään käyttöön

Puhdistaminen: 3-vaiheinen puhdistus, Täysin

pestävä

Näyttö: Akun tason ilmaisin (%)

Muotoilu

Pinnoitus: Ajatonta tyyliä

Kahva: Ergonominen varsi ja kahva

Virta

Lataaminen: Latautuu täyteen tunnissa

Pikalataus: 5 minuuttia

Käyttöaika: 60 minuuttia

Akkutyyppi: Litiumioni

Huolto

2 vuoden takuu

Vaihtoterä: Vaihda kahden vuoden välein

SH98-malliin
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