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Цифров мотор с горно въртене

Superb SkinGlide покритие

 

SP9863/14

Ножче за гладко бръснене, изключително нежно*

с технология SkinIQ

Насладете се на невероятно гладко и прецизно бръснене – дори при 7-дневна брада, със

S9000 Prestige на Philips. Оборудвана с технологията SkinIQ, самобръсначката усеща и се

адаптира към кожата ви, за да получите така мечтаното бръснене.

Най-гладкото електрическо бръснене

Изключително здрави, самонаточващи се ножчета за максимална гладкост

Проектирани да улавят дори труднодостъпните косъмчета

Технология SkinIQ

Идеалната позиция на ножчето за максимална прецизност

Висока ефективност на бръснене

Плъзга се по кожата ви без усилие

Самобръсначка, която има силата да усмирява бради

Персонализирайте своето бръснене

Първокласно изживяване

Удобно безжично зареждане

Изберете удобно сухо или освежаващо мокро бръснене

Множество приставки, поставящи се с щракване, за да завършите външния си вид

Поддържайте всичко организирано и защитено

Просто използвайте, отворете, след това почистете
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Акценти

Ножчета NanoTech Dual Precision

С до 150 000 действия на бръснене в минута

ножчетата NanoTech Dual Precision осигуряват

изключително гладки резултати на нивото на кожата.

Закалени с наночастици, 72-те самонаточващи се

ножчета имат изключително здрави и дълготрайни

остри ръбове за максимална гладкост през цялото

време.

Система за окачване с висока прецизност

За да се избегне скубането и да се чувствате

комфортно, Philips s9000 Prestige има система за

окачване с висока прецизност, която гарантира

идеално положение на ножчето за максимална

точност на бръснене.

Цифров мотор с горно въртене

Максимални завъртания за максимална ефективност –

най-модерният цифров мотор на Philips гарантира

прецизно бръснене независимо от контура на лицето

или плътността на космите.

Superb SkinGlide покритие

Philips S9000 Prestige разполага с превъзходното ни

покритие SkinGlide за изключително гладко бръснене.

Пръстените с метални пигменти имат покритие

против триене за превъзходно плъзгане.

Безжична подложка за зареждане с Qi

Включването на кабели във влажни зони остава в

миналото. Просто поставете вашата електрическа

самобръсначка на поставката за зареждане Qi за

безжично зареждане.

Power Adapt сензор

Електрическата самобръсначка има интелигентен

сензор за окосмяване по лицето, който разчита

плътността 500 пъти в секунда. Технологията

автоматично адаптира мощността на бръснене за

лесно и нежно бръснене.

Персонални настройки за комфорт

Настройте скоростта на вашата самобръсначка и

персонализирайте процедурата си по бръснете

според вашата кожа и предпочитания.

Огъващи се в 360 посоки глави

Сгъващите се на 360 градуса глави на тази

електрическа самобръсначка Philips следват контурите

на лицето ви, като улавят дори труднодостъпните

косми за по-гладко бръснене.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Работни показатели при бръснене

Система за бръснене: Ножчета NanoTech Dual

Precision, Система за отличен комфорт на кожата

Технология SkinIQ: Система за окачване с висока

прецизност, Цифров мотор с горно въртене,

Защитно SkinGlide покритие, Power Adapt сензор,

Персонални настройки за комфорт

Следване на контура: Огъващи се в 360 посоки глави

Аксесоари

SmartClick: Приставка за оформяне на брада, Четка

за почистване на лице

Калъф: Луксозен калъф

Лесна употреба

Дисплей: % Индикатор за ниво на батерията

Мокро и сухо: За употреба на мокро и сухо

Почистване: 3-стъпково почистване, Може да се мие

изцяло

Дизайн

Покритие: Вечна елегантност

Дръжка: Ергономичен захват и управление

Захранване

Зареждане: Подложка за зареждане Qi

Бързо зареждане: 18 минути

Време за зареждане: 3 часа

Време на работа: 60 минути

Сервиз

2 години гаранция

Сменяема глава: Подменяйте на всеки 2 години с

SH98

Смяна на четката: На всеки 3 месеца с RQ560

* 756 оценки от 7 бръснари със 108 потребители в Германия
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