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Občutek gladkega britja, neverjetno nežen*

s tehnologijo SkinIQ

Z brivnikom Philips S9000 Prestige izkusite neverjetno gladko britje tudi pri 7 dni

stari bradi. S tehnologijo SkinIQ brivnik zazna in se prilagodi vaši želeni izkušnji.

Najnatančnejši električni brivnik

Izjemno močna samoostrilna rezila za vrhunsko gladkost

Zasnovane, da ujamejo tudi najbolj trdožive dlake

Tehnologija SkinIQ

Popoln položaj rezila za največjo natančnost

Učinkovito britje z visoko hitrostjo

Gladko drsi po vaši koži

Brivnik z močjo, ki ukroti brado

Prilagodite si način britja

Vrhunsko doživetje

Priročno brezžično polnjenje

Izberite priročno suho ali osvežilno mokro britje

Za prirezovanje brkov in zalizcev

Urejeno in zaščiteno

Enostavno ga uporabite, odprite in nato očistite
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Značilnosti

Rezila NanoTech DualPrecision

Rezila NanoTech DualPrecision z do 150.000

premiki na minuto poskrbijo za izjemno

natančno britje tik ob koži. 72 samoostrilnih

rezil ojačanih z nanodelci se ponaša z izredno

močnimi in dolgotrajno ostrimi robovi, ki v

vsakem trenutku poskrbijo za izjemno natančno

britje.

Izjemno prilagodljiv vzmetni sistem

Za preprečevanje cukanja in neudobja je

brivnik Philips s9000 Prestige opremljen z

izjemno natančnim sistemom blaženja, ki

poskrbi za popoln položaj rezila in

najnatančnejše rezanje.

Digit. motor z izjemnim št. vrtljajev

Najvišje število vrtljajev za najvišjo učinkovitost

– Philipsov najnaprednejši digitalni motor

zagotavlja natančno britje ne glede na obliko

obraza in gostoto dlak.

Vrhunska prevleka SkinGlide

Brivnik Philips S9000 Prestige se ponaša z

vrhunsko prevleko SkinGlide za izjemno gladko

britje. Obročki s kovinskimi pigmenti s

premazom proti trenju, kar zagotavlja odlično

drsenje.

Postaja za brezžično polnjenje Qi

Kabli so preteklost. Brezžični električni brivnik

enostavno položite na postajo za brezžično

polnjenje Qi in ga brezžično napolnite.

Senzor prilagajanja moči

Električni brivnik je opremljen s pametnim

senzorjem za obrazne dlake, ki izmeri gostoto

500-krat na sekundo. Tehnologija nato

samodejno prilagaja moč britja za udobno in

nežno britje.

Nastavitve za osebno udobje

Nastavite hitrost brivnika ter prilagodite rutino

britja svoji koži in željam.

Prilagodljive glave 360-D+

Prilagodljive glave 360-D+ tega električnega

brivnika Philips sledijo linijam vašega obraza

ter v skrbi za gladko britje ujamejo tudi najbolj

trdožive dlake.

Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko

zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste

ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih Philipsovega

prizadevanja za varovanje okolja – energijska

učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,

recikliranje in odlaganje ter zanesljivost

življenjske dobe.
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Specifikacije

Učinkovito britje

Sistem britja: Rezila NanoTech DualPrecision,

Odličen sistem za nežno uporabo na koži

Tehnologija SkinIQ: Izjemno prilagodljiv

vzmetni sistem, Digit. motor z izjemnim št.

vrtljajev, Zaščitna prevleka SkinGlide,

Nastavitve za osebno udobje, Senzor

prilagajanja moči

Prilagajanje linijam: Prilagodljive glave 360-

D+

Dodatna oprema

SmartClick: Natančni prirezovalnik

Torbica: Vrhunska torbica

Enostavna uporaba

Mokro in suho: Mokra in suha uporaba

Zaslon: Indikator napolnjenosti baterije v %

Čiščenje: 3-stopenjsko čiščenje, Popolnoma

pralno

Zasnova

Površina: Brezčasna eleganca

Ročaj: Ergonomski ročaj in uporaba

Napajanje

Hitro polnjenje: 18 minut

Čas polnjenja: 3 ure

Čas delovanja: 60 minut

Tip baterije: Litij-ionska

Polnjenje: Postaja za brezžično polnjenje Qi

Servis

2-letna garancija

Nadomestna glava: Zamenjajte vsaki 2 leti s

SH98

* 756 ocen od 7 brivcev pri 108 strankah v Nemčiji
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