
 

Drėgno ir sauso skutimo el.
skustuvas, „Series 9000“

Shaver S9000 Prestige

 
„NanoTech Dual Precision“
ašmenys

Itin pažangi valdymo sistema

„Top-spin“ skaitmeninis variklis

„Superb SkinGlide“ danga

 

SP9820/12

Gerai priglundantys ašmenys, nepaprastai

švelnus

su „SkinIQ“ technologija

Pajuskite nepaprastai sklandų ir glotnų skutimą net skusdami 7 dienų barzdą su

„Philips S9000 Prestige“. Šis skustuvas pasižymi „SkinIQ“ technologija, todėl

jaučia odą ir prie jos prisitaiko, kad skutimas visada būtų toks, kokio nusipelnėte.

Arčiausiai odos skutantis elektrinis skustuvas

Ašmenys itin tvirtais, aštriais kraštais, kad skustų arčiausiai odos

Atkartokite kiekvieną kontūrą sugaudami net sunkiai pasiekiamus plaukelius

„SkinIQ“ technologija

Užtikrina tobulą ašmenų padėtį, norint tiksliai skusti

„Philips“ pažangiausias variklis – efektyvus skutimas dideliu greičiu

Žiedai padengti metalo pigmentais, kad puikiai slystų

Prisitaiko prie barzdos, kad skustumėte be pastangų

Trys asmeniniai skutimosi režimai asmeniniams įpročiams

Geriausia patirtis

Skuskitės drėgnai, sausai ir net po dušu

Nepriekaištingas ūsų ir žandenų apkirpimas uždedamu kirptuvu

Apsaugo skustuvą ir priedus

Tiesiog atidarykite skutimo galvutę ir praskalaukite ją norėdami lengvai išplauti

Iki galo įkraukite skustuvą per vieną valandą
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Ypatybės

„NanoTech Dual Precision“ ašmenys

„NanoTech Dual Precision“ ašmenys atlieka iki

150 000 skutimo veiksmų per minutę ir itin

švariai skuta odą. 72 savaime pasigalandantys

ašmenys sutvirtinti nanodalelėmis ir turi ypač

tvirtus ir ilgai išliekančius aštrius kraštus, kad

visada skustų švariai.

Itin pažangi valdymo sistema

„Philips“ itin pažangi valdymo sistema

užtikrina puikią ašmenų padėtį, kad kiekvienas

skutimas būtų atliekamas maksimaliai tiksliai,

išvengiant traukimo ir diskomforto.

„Top-spin“ skaitmeninis variklis

Pažangiausias „Philips“ skaitmeninis variklis

turi didžiausią sūkių galią. Taip užtikrinamas

maksimalus tikslaus skutimosi efektyvumas,

nesvarbu, koks veido kontūras ar plaukelių

tankis.

„Superb SkinGlide“ danga

Su „Superb SkinGlide danga“ skusdamiesi

braukite skustuvu per odą nepaprastai glotniai.

Žiedai su metalo pigmentais padengti

antifrikcine danga, kad puikiai slystų.

„PowerAdapt“ jutiklis

Išmanus veido ir plaukelių jutiklis nuskaito

plaukelių tankį 500 kartų per sekundę. Ši

technologija automatiškai pritaiko skutimo

galią, kad skustumėte švelniai ir be pastangų.

Asmeniniai patogumo nustatymai

Sureguliuokite skustuvo greitį ir pritaikykite

skutimosi įpročius prie savo odos ir

pageidavimų.

360-D+ lanksčios galvutės

Skuskite ypatingai arti odos ir glotniai.

Lanksčios galvutės „360-D+“ atkartoja

kiekvieną veido kontūrą ir pagauna net sunkiai

pasiekiamus plaukelius.

„Wet & Dry“

Pritaikykite savo skutimosi įpročius savo

poreikiams. Su „Wet & Dry“ galite maloniai

skustis sausai arba mėgautis gaivinančiu

drėgnuoju skutimu. Skuskitės naudodami gelį

ar putas net duše.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Specifikacijos

Skutimo efektyvumas

Skutimo sistema: „NanoTech Dual Precision“

ašmenys, Puiki odą sauganti sistema

„SkinIQ“ technologija: Itin pažangi valdymo

sistema, „Top-spin“ skaitmeninis variklis,

Apsauganti „SkinGlide“ danga, „PowerAdapt“

jutiklis, Asmeniniai patogumo nustatymai

Kontūrus atkartojančios: 360-D+ lanksčios

galvutės

Priedai

SmartClick: Koreguojantis peiliukas

Krepšelis: Aukščiausios kokybės krepšelis

Lengva naudoti

„Wet & Dry“: Drėgnas ir sausas naudojimas

Valymas: 3 pakopų valymas, Visiškai

plaunamas

Ekranas: % baterijos įkrovos indikatorius

Konstrukcija

Apdaila: Amžina elegancija

Rankenėlė: Patogi ir ergonomiška rankena

Maitinimas

Įkrovimas: Visiškai įkraunama per 1 valandą

Greitas įkrovimas: 5 minutės

Veikimo laikas: 60 min.

Baterijos tipas: Ličio jonų

Techninė priežiūra

2 metų garantija

Keičiama galvutė: SH98 keičiamas kas 2

metus
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