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Sensação de lâmina apurada, incrivelmente

suave*

com tecnologia SkinIQ

Desfrute de um barbear incrivelmente suave e apurado, mesmo em barbas de 7

dias, com a Philips S9000 Prestige. Equipada com a tecnologia SkinIQ, a máquina

de barbear adapta-se a si para a experiência de barbear que sempre desejou.

O barbear mais rente com uma máquina de barbear elétrica

Lâminas extremamente fortes e autoafiáveis para um barbear mais apurado

Concebidas para agarrar até os pelos mais difíceis

Tecnologia SkinIQ

A posição perfeita da lâmina para a máxima precisão

Eficiência de barbear de alta velocidade

Desliza sem esforço sobre a sua pele

Uma máquina de barbear com o poder de domar barbas

Personalize o seu barbear

Experiência premium

Carregamento prático sem fios

Escolha entre um barbear prático a seco ou um barbear refrescante a húmido

Aparar o bigode e as patilhas

Mantenha tudo organizado e protegido

Basta utilizar, abrir e limpar
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Destaques

Lâminas Dual Precision NanoTech

Com até 150 000 ações de corte por minuto,

as lâminas Dual Precision NanoTech

proporcionam resultados extremamente

apurados ao nível da pele. Endurecidas com

nanopartículas, as 72 lâminas autoafiáveis têm

extremidades afiadas extrafortes e resistentes

para um barbear mais apurado em todas as

sessões.

Sistema de suspensão de alto controlo

Para evitar puxões e desconforto, a Philips

S9000 Prestige tem um sistema de suspensão

de alta precisão para garantir a posição

perfeita da lâmina para a máxima precisão de

corte.

Motor digital de rotação máxima

Rotações máximas para a máxima eficiência, o

motor digital mais avançado da Philips

assegura um barbear preciso,

independentemente do contorno facial ou da

densidade dos pelos.

Revestimento SkinGlide excelente

A Philips S9000 Prestige conta com o nosso

excelente revestimento SkinGlide para um

barbear extremamente suave. Os anéis com

pigmentos metálicos possuem um

revestimento antifricção para um deslizamento

soberbo.

Base p/carregamento Qi sem fios

Ligar fios em áreas húmidas é algo do

passado. Basta colocar a sua máquina de

barbear elétrica sem fios na base para

carregamento Qi para obter um carregamento

sem fios.

Sensor Power Adapt

A máquina de barbear elétrica dispõe de

sensor inteligente de pelos faciais que lê a

densidade dos pelos 500 vezes por segundo.

A tecnologia adapta-se automaticamente ao

poder de corte para um barbear suave e sem

esforço.

Definições pessoais de conforto

Ajuste a velocidade da sua máquina de

barbear e personalize a sua rotina de barbear

de acordo com a sua própria pele e

preferências.

Cabeças flexíveis 360-D+

As cabeças flexíveis 360-D+ desta máquina

de barbear elétrica Philips seguem os

contornos do seu rosto, agarrando até os pelos

mais difíceis para um barbear mais suave.

Logótipo Verde da Philips

Os produtos ecológicos da Philips podem

reduzir os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips

– eficiência energética, embalagem,

substâncias perigosas, peso, reciclagem e

eliminação e fiabilidade da vida útil.



Máquina barbear elétrica a húmido e seco, série 9000 SP9860/13

Especificações

Desempenho do barbear

Sistema de barbear: Lâminas Dual Precision

NanoTech, Sistema de excelente conforto para

pele

Tecnologia SkinIQ: Sistema de suspensão de

alto controlo, Motor digital de rotação máxima,

Revestimento SkinGlide protetor, Definições

pessoais de conforto, Sensor Power Adapt

Seguimento de contornos: Cabeças flexíveis

360-D+

Acessórios

SmartClick: Aparador de precisão

Bolsa: Bolsa

Fácil de utilizar

Húmido e seco: Utilização a húmido e a seco

Visor: Indicador da % do nível da bateria

Limpeza: Limpeza de 3 níveis, Lavável

Design

Acabamento: Elegância intemporal

Pega: Pega e manuseamento ergonómicos

Potência

Carga rápida: 18 minutos

Tempo de carga: 3 horas

Autonomia: 60 minutos

Tipo de pilha/bateria: Iões de lítio

Carregamento: Base para carregamento Qi

Assistência

Garantia de 2 anos

Cabeça de substituição: Substituir a cada 2

anos por SH98

* 756 avaliações por 7 barbeiros com 108 consumidores

na Alemanha
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