Hefte før salg for Norge (2019, Mai 23)
Wet & Dry elektrisk barbermaskin, Series 9000
• Beste tette barbering med høy komfort

SP9862/14

Opplev verdens tetteste elektriske barbering
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. Det finnes ikke noen annen barbermaskin som kan måle seg med SP9000 Prestige i design, komfort og
resultat. Du kommer til å kjenne forskjellen. Denne modellen leveres med en slanket Qi-ladeplate.
Fordeler

Den tetteste elektriske barberingen

Førsteklasses opplevelse

• NanoTech presisjonsblad for vår tetteste barbering
• Barberhodet følger ansiktets konturer

• Trådløs Qi-ladeplate
• Rensebørste og beard styler-tilbehør med klikkfeste
• Eksklusivt oppbevaringsetui
• Rengjøres enkelt under rennende vann
• AquaTec for både våt- og tørrbarbering
• - 60 minutters trådløs barbering etter 1 times lading

Uovertruffen komfort
• Glir utrolig lett over huden
• BeardAdapt Sensor tilpasser barberingen etter stråenes tykkelse.
• Barberer med færre drag og økt hudkomfort
• Skreddersy barberingen din med tre forskjellige innstillinger

Shaver S9000 Prestige

Funksjoner
NanoTech presisjonsblad for vår tetteste barbering

Skreddersy barberingen din med tre forskjellige innstillinger

Presisjonsbladene har ekstra skarpe og solide kanter som er forsterket med
nanopartikler. Skjæreelementet er utformet for å barbere med største
presisjon og med ekstremt hudnære resultat du kan kjenne.

Med komfortinnstillingene kan du skreddersy barberingen din ved å velge
mellom tre nivåer: Normal, rask eller følsom. Normal velger du for den
daglige barberingen, rask når du vil spare tid eller for områder med kraftigere
skjeggvekst og sensitiv for mer ømfintlige områder

Glir utrolig lett over huden

De beskyttende Superb SkinComfort-ringene rundt skjæreelementet sørger
for at SP9000 Prestige glir lett og effektivt over ansiktet med minimal
påvirkning av huden. Det er ringene med metallicpigment og
antifriksjonsbelegg som gjør barberingen så behagelig.
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.
BeardAdapt Sensor tilpasser barberingen etter stråenes tykkelse.

Med Philips SP9000 Prestige kan til og med sjudagersskjegget ditt barberes
bort uten problemer. Det er mulig takket være BeardAdapt-sensoren, som
hvert 15. sekund kontrollerer tykkelsen på skjeggstråene og automatisk
tilpasser barberingen etter skjegget ditt.
Barberer med færre drag og økt hudkomfort

Barbermaskinen fanger opp flere skjeggstrå per drag, takket være de nye
åpningene som er bredere og rundere. Det gjør barberingen både ekstremt
effektiv og behagelig, selv med lengre skjeggstubber.

Barberhodet følger ansiktets konturer

Du får en hudnær barbering med minimal hudirritasjon, takket være det
fleksible barberhodet som beveger seg i alle retninger og følger ansiktets
konturer. Barberhodet fanger opp de aller vanskeligste hårstråene og gir et
glattere resultat med færre drag.
Rensebørste og beard styler-tilbehør med klikkfeste

Bytt enkelt til ansiktsbørsten med SmartClick-feste for å dyprense huden før
barbering. Beard styler-tilbehøret med lengdeinnstillinger gjør at du enkelt kan
variere skjeggstilen din.
Eksklusivt oppbevaringsetui

Beskytt barbermaskinen og tilbehøret ved å oppbevare dem i det medfølgende
etuiet.
Rengjøres enkelt under rennende vann

Du kan rengjøre barbermaskinen enkelt og grundig takket være den
spesialdesignede, indre beholderen. Åpne bare barberhodet og skyll begge
sidene under rennende vann til det er helt rent.
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Shaver S9000 Prestige
AquaTec for både våt- og tørrbarbering

- 60 minutters trådløs barbering etter 1 times lading

Bestem selv hvordan du vil barbere deg. Med AquaTec kan du velge om du vil
ha en rask, behagelig tørrbarbering eller en skånsom våtbarbering med
barbergel eller skum – du kan til og med bruke den i dusjen.

Lad skjeggtrimmeren i 1 time for å få opptil 60 minutters trådløs bruk.
Funksjonen for hurtiglading gir deg en hel barbering etter kun 5 minutters
lading.

spesifikasjoner
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Barberingsresultat
Barberingssystem
Følger konturene
SkinComfort
Personal Comfortinnstillinger

NanoTech-presisjonsknivblader
Utmerket komfortsystem for huden
ContourDetect i flere retninger
Superb SkinComfort-ringer
BeardAdapt-sensor
Sensitiv-Normal-Rask-innstillinger

Service
Erstatningshode
To års verdensomspennende garanti
Ekstra børste

Veske

Høyde
Bredde
Dybde
Nettovekt
Bruttovekt
EAN
Antallet produkter
som følger med
Opprinnelsesland
Harmonisert systemkode

Skjeggstyler
Ansiktsbørste
Førsteklasses etui

Enkel i bruk
Skjerm
Våt og tørr
Rengjøring

% batterinivåindikator
Våt og tørr bruk
3-trinns rengjøring
Alt kan vaskes

Utforming
Overflate
Håndtak

10,60 cm
16,00 cm
25,50 cm
0,84 kg
1,09 kg
08710103867777
1
NL
851010

Ytre eske
Tidløs eleganse
Ergonomisk grep og håndtering

Drift
Lading
Rask lading
Ladetid
Driftstid

Hver tredje måned med RQ560

Mål, emballasje

Tilbehør
SmartClick

Bytt annet hvert år med SH98
Pluss ett år ved registrering

Qi-ladebrett
18 minutter
3 timer
60 minutter

Lengde
Bredde
Høyde
Bruttovekt
EAN
Antall emballasjer

26,80 cm
16,70 cm
26,80 cm
2,30 kg
18710103867774
2

* *Tetthet testet på 3- og 7-dagersskjegg.
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