
 

Wet & Dry elektrisk
barbermaskin, Series 9000

Shaver S9000 Prestige

 
Tosidige NanoTech-
presisjonsknivblader

Fjæringssystem med høy
kontroll

Kraftig digital motor

Førsteklasses SkinGlide-belegg

 

SP9862/14

Philips beste - ultimat nærhet, kompromissløs

hudkomfort

Selv på 7-dagersstubb*

Philips SP9000 Prestige glir lett over huden samtidig som hvert eneste skjeggstrå,

til og med sjudagersskjegg, skjæres med ekstrem nærhet og presisjon. Denne

modellen leveres med en slanket Qi-ladeplate.

Den tetteste elektriske barberingen

Ekstra sterke og selvslipende blader for den tetteste barberingen

Utformet for å fange opp selv vanskelige hår

SkinIQ-teknologi

Den perfekte knivstillingen for maksimal presisjon

Høyhastighets barberingseffektivitet

Glir lett over huden

En barbermaskinen med kraften til å temme skjegg

Gi barberingen et personlig preg

Førsteklasses opplevelse

Trådløs Qi-ladeplate

Velg en praktisk tørr eller forfriskende våt barbering

Rensebørste og beard styler-tilbehør med klikkfeste

Eksklusivt oppbevaringsetui

Rengjøres enkelt under rennende vann
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Høydepunkter

Tosidige NanoTech-presisjonsknivblader

Med opptil 150 000 kuttebevegelser per minutt

gir tosidige NanoTech-presisjonsknivblader en

svært tett barbering. De 72 selvslipende

knivbladene er herdet med nanopartikler og

har ekstra sterke, varige skarpe kanter for en

tett barbering hver gang.

Fjæringssystem med høy kontroll

For å unngå lugging og ubehag har Philips

s9000 Prestige et fjæringssystem med høy

presisjon for å sikre perfekt bladstilling for

maksimal skjærepresisjon.

Kraftig digital motor

Med maksimalt med rotasjoner for maksimal

effektivitet sørger Philips' mest avanserte

digitale motor for en nøyaktig barbering

uansett ansiktskontur eller hårtetthet.

Førsteklasses SkinGlide-belegg

Philips S9000 Prestige har det utmerkede

SkinGlide-belegget for en svært glatt barbering.

Ringene med metallpigmenter har et

antifriksjonsbelegg for å gli godt.

Trådløs Qi-ladeplate

Lad opp din Philips SP9000 Prestige (eller

enhver annen Qi-kompatibel enhet) trådløst

ved å plassere den på den slankede Qi-

ladeplaten som leveres sammen med

barbermaskinen din. Du lader den opp på tre

timer.

PowerAdapt-sensor

Den elektriske barbermaskinen har intelligente

ansiktshårsensoren som leser hårtetthet 500

ganger per sekund. Teknologien tilpasses

automatisk og gir en behagelig og skånsom

barbering.

Personlige innstillinger for komfort

Juster hastigheten på barbermaskinen og

tilpass barberingen etter hudtypen din og hva

du foretrekker.

360-D+-fleksible hoder

De 360 graders fleksible hodene på denne

elektriske Philips-barbermaskinen følger

konturene i ansiktet ditt og fanger til og med

vanskelige hår for en jevnere barbering.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Hvordan? De tilbyr en betydelig

miljøforbedring på ett eller flere av de grønne

nøkkelområdene til Philips – energieffektivitet,

emballasje, farlige stoffer, vekt, resirkulering og

kassering og livstidspålitelighet.
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Spesifikasjoner

Barberingsresultat

Barberingssystem: Tosidige NanoTech-

presisjonsknivblader, Utmerket komfortsystem

for huden

SkinIQ-teknologi: Fjæringssystem med høy

kontroll, Kraftig digital motor, Beskyttende

SkinGlide-belegg, PowerAdapt-sensor,

Personlige innstillinger for komfort

Følger konturene: 360-D+-fleksible hoder

SkinComfort: AquaTec våt og tørr, BeardAdapt-

sensor, Superb SkinComfort-ringer

Forme: Integrert pop-up-trimmer

Tilbehør

SmartClick: Skjeggstyler, Ansiktsbørste

Veske: Førsteklasses etui, Reiseetui

Enkel i bruk

Skjerm: % batterinivåindikator

Våt og tørr: Våt og tørr bruk

Rengjøring: 3-trinns rengjøring, Alt kan vaskes

Utforming

Overflate: Tidløs eleganse

Håndtak: Ergonomisk grep og håndtering

Drift

Lading: Qi-ladebrett

Rask lading: 18 minutter

Ladetid: 3 timer

Driftstid: 60 minutter

Service

2 års garanti

Erstatningshode: Bytt annet hvert år med

SH98

Ekstra børste: Hver tredje måned med RQ560

* *756 evalueringer av 7 barberere med 108 forbrukere i

Tyskland
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