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Tuvs skuvums, ārkārtīgi saudzīgs
ar SkinIQ tehnoloģiju

Izbaudiet neticami gludu un tuvu skuvumu – pat ar septiņas dienas augušu bārdu,

izmantojot Philips S9000 Prestige. Ar SkinIQ tehnoloģiju aprīkotais skuveklis jūt un

pielāgojas, jums sniedzot ideālu skūšanās pieredzi.

Visciešāk pieguļošais elektriskais skuveklis

Asmeņi ar īpaši stiprām, asām malām izcilam gludumam

Sekojiet ikvienai kontūrai, notverot pat grūti noskujamus matiņus

SkinIQ tehnoloģija

Nodrošina ideālu asmens pozīciju precīzam skuvumam

Philips visprogresīvākais motors īpaši ātrai efektivitātei

Gredzeni ar metāla pigmentu pārklājumu izcilai slīdamībai

Pielāgojas jūsu bārdai, lai atvieglotu skūšanos

Trīs personīgi skūšanās režīmi personalizētai rutīnai

Augstākās klases skūšanās pieredze

Ietverts Qi uzlādes paliktnis bezvadu uzlādei

Mitra, sausa skūšanās, un pat skūšanās dušā

Uzspraužams bārdas veidotājs ar 5 garuma iestatījumiem

Aizsargā skuvekli, piederumus un Qi uzlādēs paliktni

Viegla tīrīšana — vienkārši atveriet skūšanas galviņu un noskalojiet to
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Izceltie produkti

NanoTech Dual Precision asmeņi

NanoTech Dual Precision asmeņi, kas minūtē

nodrošina vairāk nekā 150 000 darbību, sniedz

lielisku rezultātu īpaši tuvu ādai.

72 pašasinošie asmeņiem, kas ir rūdīti ar nano

daļiņām, ir īpaši spēcīgas un ilgizturīgas asas

malas, kas vienmēr nodrošina pēc iespējas

tuvāku skuvumu.

Agstas jutības pielāgošanas sistēma

Philips īpaši precīzā pielāgošanas sistēma

nodrošina ideālu asmens pozīciju, ļaujot katru

skūšanās kustību veikt ar maksimālu precizitāti,

iztiekot bez matiņu raušanas un diskomforta.

Liela ātruma digitālais motors

Philips visprogresīvākais digitālais motors ar

augstāko griešanās jaudu. Tas nodrošina

maksimālu efektivitāti precīzam skuvumam

neatkarīgi no sejas formas vai matiņu biezuma.

Lielisks SkinGlide pārklājums

Iegūstiet izcili gludu skuvumu, pateicoties

lieliskajam SkinComfort pārklājumam.

Gredzeniem ar metāla pigmentiem ir

pārklājums, kas novērš berzi, nodrošinot izcilu

slīdamību.

Bezvadu Qi uzlādes paliktnis

Bezvadu režīmā uzlādējiet savu skuvekli vai

jebkuru citu ar Qi saderīgu ierīci, vienkārši

novietojot to uz skuvekļa komplektācijā ietvertā

Qi uzlādes paliktņa.

Power Adapt sensors

Inteliģentais sejas apmatojuma sensors

500 reižu sekundē nosaka matiņu biezumu. Šī

tehnoloģija automātiski pielāgojas griešanas

jaudai, lai sniegtu vieglu un patīkamu

skūšanos.

Personalizētie komforta iestatījumi

Pielāgojiet skuvekļa ātrumu un personalizējiet

skūšanās rutīnu atbilstoši jūsu ādai un vēlmēm.

360-D+ elastīgie uzgaļi

Iegūstiet izcili gludu skuvumu tuvu ādai. 360-

D+ elastīgie uzgaļi seko katrai sejas kontūrai,

notverot pat grūti noskujamus matiņus.

Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt

izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu

daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides

aizsardzību vienā vai vairākās Philips

ekoloģiski galvenajās sfērās —

energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas

vielas, svars, otrreizēja pārstrāde, utilizācija un

uzticamība ekspluatācijas laikā.
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Specifikācijas

Skūšanās veiktspēja

Skūšanās sistēma: NanoTech Dual Precision

asmeņi, Izcila ādas komforta sistēma

SkinIQ tehnoloģija: Agstas jutības

pielāgošanas sistēma, Liela ātruma digitālais

motors, Aizsargājošs SkinGlide pārklājums,

Power Adapt sensors, Personalizētie komforta

iestatījumi

Sekošana kontūrai: 360-D+ elastīgie uzgaļi

Piederumi

SmartClick: Bārdas veidotājs

Somiņa: Augstākās kvalitātes somiņa

Vienkārša lietošana

Displejs: % baterijas līmeņa indikators

Mitrs un sauss: Mitra un sausa izmantošana

Tīrīšana: 3 pakāpju tīrīšana, Pilnībā

mazgājams

Dizains

Apdare: Nezūdoša elegance

Rokturis: Ergonomisks rokturis

Strāvas padeve

Uzlāde: Qi uzlādes paliktnis

Ātra uzlāde: 18 minūtes

Uzlādēšanas laiks: 3 stundas

Darbības laiks: 60 minūtes

Serviss

2 gadu garantija

Maināma galviņa: Nomainiet reizi divos gados

ar SH98
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