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Superieure SkinGlide-coating

 

SP9863/14

Voelt superglad, ongelooflijk zacht
met SkinIQ-technologie

Ervaar een ongelooflijk glad scheerresultaat, zelfs op 7-dagen baarden, met de

Philips S9000 Prestige. Het scheerapparaat is uitgerust met SkinIQ-technologie en

meet en past zich aan voor de beste scheerervaring.

Ultiem glad scheren met een elektrisch scheerapparaat

Extra sterke, zelfslijpende mesjes voor ultieme gladheid

Ontworpen om zelfs moeilijke haren te verwijderen

SkinIQ-technologie

De perfecte mespositie voor maximale precisie

Efficiënt scheren op hoge snelheid

Glijdt moeiteloos over uw huid

Een scheerapparaat met de kracht om baarden te bedwingen

Personaliseer uw scheerbeurten

Premium ervaring

Handig draadloos opladen

Kies voor handig droog of verfrissend nat scheren

Meerdere opzetbare hulpstukken om uw look af te maken

Alles georganiseerd en beschermd houden

Gewoon gebruiken, openen en schoonmaken
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Kenmerken

NanoTech Dual Precision-mesjes

De NanoTech Dual Precision-mesjes leveren

met tot wel 150.000 knipbewegingen per

minuut een zeer nauwkeurig en glad

scheerresultaat. De 72 zelfslijpende mesjes

zijn gehard met nanodeeltjes en hebben extra

sterke en duurzame scherpe randen voor een

ultieme gladheid.

Zeer nauwkeurig veersysteem

Om trekken en ongemak te voorkomen, heeft

de Philips S9000 Prestige een uiterst

nauwkeurig veersysteem dat zorgt voor de

perfecte mespositie, voor maximale

snijprecisie.

Digitale motor met snelle rotatie

Maximale draaiingen voor maximale efficiëntie.

De meest geavanceerde digitale motor van

Philips zorgt voor een nauwkeurig

scheerresultaat, ongeacht de

gezichtscontouren of de haardichtheid.

Superieure SkinGlide-coating

De Philips S9000 Prestige is voorzien van

onze fantastische SkinGlide-coating voor een

zeer glad resultaat. De ringen met metallic

pigmenten hebben een antiwrijvingslaag voor

soepel glijden.

Qi-oplaadpad voor draadloos opladen

Snoeren aansluiten op natte plekken behoort

tot het verleden. Leg uw draadloze elektrische

scheerapparaat op het Qi-oplaadvlak om het

draadloos op te laden.

Power Adapt-sensor

Het elektrische scheerapparaat heeft een

intelligente gezichtshaarsensor die de

haardichtheid 500 keer per seconde meet. De

technologie past het scheervermogen

automatisch aan voor moeiteloos en zacht

scheren.

Persoonlijke comfortinstellingen

Pas de snelheid van uw scheerapparaat aan

en stem uw scheerroutine af op uw eigen huid

en voorkeuren.

360-D+ flexibele scheerhoofden

De 360-D+ flexibele scheerhoofden van dit

elektrische scheerapparaat van Philips volgen

de contouren van uw gezicht en verwijderen

zelfs moeilijke haren voor nog gladder scheren.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Scheerresultaten

Scheersysteem: NanoTech Dual Precision-

mesjes, Uitstekend huidcomfortsysteem

SkinIQ-technologie: Zeer nauwkeurig

veersysteem, Digitale motor met snelle rotatie,

Beschermende SkinGlide-coating, Power

Adapt-sensor, Persoonlijke comfortinstellingen

Contourvolgend: 360-D+ flexibele

scheerhoofden

Accessoires

SmartClick: Baardstyler,

Gezichtsreinigingsborstel

Etui: Luxe etui

Gebruiksgemak

Display: Batterijniveau-indicator in %

Nat & droog: Nat en droog te gebruiken

Reiniging: 3-stappenreiniging, Volledig

wasbaar

Ontwerp

Afwerking: Tijdloze elegantie

Handvat: Ergonomische grip en gebruik

Vermogen

Opladen: Qi-oplaadpad

Snel opladen: 18 minuten

Oplaadtijd: 3 uur

Gebruikstijd: 60 minuten

Service

2 jaar garantie

Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar

vervangen met SH98

Borstel vervangen: Om de 3 maanden met

RQ560

* 756 beoordelingen van 7 kappers met 108 klanten in

Duitsland
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