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Hladké, neuvěřitelně jemné oholení*
s technologií SkinIQ

Zažijte neuvěřitelně jemné a hladké oholení – třeba i u týdenního strniště díky

holicímu strojku Philips S9000 Prestige. Holicí strojek je vybaven technologií

SkinIQ a dokáže se přizpůsobit vašim potřebám.

Nejhladší elektrické holení

Mimořádně odolné a samoostřicí břity pro dokonale hladké oholení

Navržený tak, aby zachytil i obtížně dostupné chloupky

Technologie SkinIQ

Dokonalá poloha břitu pro maximální přesnost

Vysoká rychlost a efektivita

Hladce klouže po pokožce

Holicí strojek, který zkrotí každý vous

Přizpůsobte si holení

Špičkový zážitek

Praktické bezdrátové nabíjení

Vyberte si pohodlné suché nebo osvěžující mokré oholení

Nasazování rozličných nástavců k doladění vaší vizáže

Vše uspořádané a chráněné

Jednoduše použijte, otevřete a vyčistěte
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Přednosti

Hlavy NanoTech Dual Precision

Díky až 150 000 střihů za minutu poskytují

hlavy NanoTech Dual Precision mimořádně

hladké oholení těsně u pokožky.

72 samoostřicích břitů je posíleno

nanočásticemi a mají mimořádně silné hrany,

které vydrží dlouho ostré pro dokonale hladké

oholení za všech okolností.

Vysoce výkonný systém zavěšení

Abyste předešli nepohodlí a tahání, vysoce

výkonný systém zavěšení holicího strojku

Philips S9000 vám zajistí dokonalou polohu

břitu pro maximální přesnost střihu.

Špičkový digitální motor

Nejpokročilejší digitální motor od společnosti

Philips s maximálními rotacemi a maximální

účinností zajišťuje přesné oholení bez ohledu

na tvar obličeje nebo hustotu chloupků.

Vynikající povrch SkinGlide

Holicí strojek Philips S9000 obsahuje

vynikající povrch SkinGlide k dokonale

hladkému oholení. Kroužky s kovovými

pigmenty jsou potažené vrstvou zamezující

tření, která zajistí skvělé klouzání.

Bezdrátová nabíjecí podložka Qi

Zapojování napájecích kabelů v mokrém

prostředí je minulostí. Jednoduše svůj

bezdrátový elektrický holicí strojek položte na

nabíjecí podložku Qi pro bezdrátové nabití.

Senzor Power Adapt

Inteligentní senzor vousů zjišťuje hustotu

chloupků 500krát za sekundu. Technologie

automaticky přizpůsobuje střihací výkon, čímž

umožňuje snadné a jemné holení.

Vlastní nastavení citlivosti

Upravte rychlost svého holicího strojku

a přizpůsobte si holení podle své pokožky

a preferencí.

Flexibilní hlavy 360-D+

Flexibilní hlavy 360-D+ elektrického holicího

strojku Philips kopírují tvar vašeho obličeje

a zachytí i obtížně dostupné chloupky, čímž

zajišťují hladší oholení.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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Specifikace

Holicí výkon

Holicí systém: Hlavy NanoTech Dual

Precision, Systém pro vynikající pohodlí

pokožky

Technologie SkinIQ: Vysoce výkonný systém

zavěšení, Špičkový digitální motor, Ochranný

povrch SkinGlide, Senzor Power Adapt, Vlastní

nastavení citlivosti

Kopírování obrysů tváře: Flexibilní hlavy 360-

D+

Příslušenství

SmartClick: Nástroj na úpravu vousů, Čisticí

kartáček na obličej

Pouzdro: Prémiové pouzdro

Snadné použití

Displej: % indikátor úrovně nabití baterie

Suché a mokré používání: Mokré a suché

použití

Čištění: 3krokové čištění, Plně omyvatelný

Design

Povrchová úprava: Nadčasová elegance

Rukojeť: Ergonomická rukojeť a snadná

manipulace

Spotřeba

Nabíjení: Nabíjecí podložka Qi

Rychlé nabíjení: 18 minut

Doba nabíjení: 3 hodiny

Doba chodu: 60 minut

Servis

2letá záruka

Výměnná hlava: Každé 2 roky vyměňte za typ

SH98

Výměna kartáče: každé 3 měsíce za

hlavu RQ560

* *756 hodnocení od 7 barberů se 108 zákazníky

v Německu
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