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Motor digital cu rotaţie de top

Înveliş SkinGlide excelent

 

SP9860/13

Bărbierit aproape de piele, incredibil de fin*

cu tehnologie SkinIQ

Obţine un bărbierit incredibil de fin şi de precis, chiar şi pe o barbă de 7 zile, cu

Philips S9000 Prestige. Echipat cu tehnologie SkinIQ, aparatul de bărbierit

detectează şi se adaptează feţei tale pentru o experienţă de bărbierit optimă.

Cel mai precis bărbierit electric

Lame foarte puternice cu ascuţire automată pentru precizie extremă

Conceput pentru a prinde chiar şi firele dificile

Tehnologie SkinIQ

Poziţie perfectă a lamelor pentru precizie maximă

Eficienţă de bărbierit de mare viteză

Alunecă fără efort pe piele

Un aparat de bărbierit cu puterea de a îmblânzi bărbile

Personalizează-ţi bărbieritul

Experienţă premium

Încărcare wireless comodă

Alege bărbieritul uscat comod sau bărbieritul umed reconfortant

Tunderea mustăţii şi a perciunilor

Menţine totul organizat şi protejat

Utilizează-l, deschide-l şi apoi curăţă-l
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Repere

Lame Dual Precision NanoTech

Cu până la 150.000 de acţiuni de tăiere pe

minut, lamele Dual Precision NanoTech oferă

rezultate extrem de precise la nivelul pielii.

Întărite cu nanoparticule, cele 72 de lame cu

ascuţire automată au margini ascuţite foarte

rezistente şi durabile, pentru precizie optimă în

orice moment.

Sistem de suspensie cu control ridicat

Pentru a evita tragerea şi disconfortul, Philips

S9000 Prestige dispune de un sistem de

suspensie de înaltă precizie pentru a asigura

poziţia perfectă a lamelor pentru precizie

maximă de tăiere.

Motor digital cu rotaţie de top

Cu un număr maxim de rotaţii pentru eficienţă

maximă, cel mai avansat motor digital Philips

asigură un bărbierit precis, indiferent de

conturul feţei sau de densitatea părului.

Înveliş SkinGlide excelent

Philips S9000 Prestige dispune de înveliş

SkinGlide excelent pentru un bărbierit extrem

de lin. Inelele cu pigmenţi metalici au un

înveliş antifrecare pentru alunecare excelentă.

Suport de încărcare wireless Qi

Conectarea cablurilor în zone umede ţine de

domeniul trecutului. Pur şi simplu aşază-ţi

aparatul de bărbierit electric fără fir pe suportul

de încărcare Qi pentru încărcare wireless.

Senzor Power Adapt

Aparatul de bărbierit electric are un senzor

inteligent pentru părul facial care măsoară

densitatea părului de 500 de ori pe secundă.

Tehnologia adaptează automat puterea de

tăiere pentru un bărbierit delicat şi fără efort.

Setări pentru confortul personal

Reglează viteza aparatului de bărbierit şi

personalizează-ţi rutina de bărbierit în funcţie

de pielea şi preferinţele tale.

Capete flexibile 360-D+

Capetele flexibile 360-D+ de pe acest aparat

de bărbierit electric Philips urmează contururile

feţei, prinzând chiar şi firele de păr dificile

pentru un bărbierit mai uşor.

Philips Green Logo

Produsele ecologice Philips Green pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire

semnificativă din punct de vedere ecologic, în

unul sau mai multe domenii de interes pentru

Philips – eficienţă energetică, ambalare,

substanţe periculoase, greutate, reciclare şi

casare şi fiabilitate pe viaţă.
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Specificaţii

Performanţe în bărbierire

Sistem de bărbierire: Lame Dual Precision

NanoTech, Sistem pentru confortul excelent al

pielii

Tehnologie SkinIQ: Sistem de suspensie cu

control ridicat, Motor digital cu rotaţie de top,

Înveliş SkinGlide de protecţie, Setări pentru

confortul personal, Senzor Power Adapt

Urmărirea conturului: Capete flexibile 360-D+

Accesorii

SmartClick: Aparat de tuns de precizie

Husă: Husă premium

Uşor de utilizat

Umed şi uscat: Utilizare umedă şi uscată

Afişaj: Indicator pentru nivelul bateriei în

procente

Curăţare: Curăţare în 3 etape, Complet lavabil

Design

Finisaj: Eleganţă clasică

Mâner: Mâner şi manevrare ergonomică

Alimentare

Încărcare rapidă: 18 minute

Durată de încărcare: 3 ore

Durată de funcţionare: 60 de minute

Tip de baterie: Litiu-ion

Încărcare: Suport de încărcare Qi

Service

Garanţie de 2 ani

Cap înlocuibil: Înlocuieşte la fiecare 2 ani cu

SH98

* 756 de evaluări de la 7 frizerii cu 108 clienţi, în Germania
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