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Upplev nära rakning, otroligt skonsam*
med SkinIQ-teknik

Upplev en otroligt nära och bekväm rakning, även på 7-dagarsskägg, med Philips

S9000 Prestige. Rakapparaten är utrustad med SkinIQ-teknik och känner av och

anpassar sig till den rakningsupplevelse du alltid har velat ha.

Den närmaste elektriska rakningen

Extra starka, självslipande rakblad för otrolig närhet

Utformad för att även fånga svåra hårstrån

SkinIQ-teknik

Den perfekta bladpositionen för maximal precision

Snabb och effektiv rakning

Glider lätt över huden

En rakapparat med kraften att tämja skägg

Anpassa din rakning

Förstklassig upplevelse

Praktisk trådlös laddning

Välj en smidig torrakning eller en uppfriskande våtrakning

Flera tillbehör som knäpps på för en fulländad look

Ha allt organiserat och skyddat

Bara använd, öppna och rengör
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Funktioner

NanoTech Dual Precision-blad

Med upp till 150 000 klippningsmoment per

minut ger NanoTech Dual Precision-bladen en

otroligt nära rakning. De 72 självslipande

bladen är härdade med nanopartiklar och har

extra starka, hållbara vassa kanter som alltid

ger en fantastiskt nära rakning.

Fjädringssystem med hög kontroll

För att undvika ryck och obehag har Philips

S9000 Prestige ett fjädringssystem med hög

precision som garanterar perfekt bladposition

för maximal klippningsprecision.

Digital topprotationsmotor

Med maximala rotationer för maximal

effektivitet ger Philips mest avancerade

digitala motor en exakt rakning oavsett

ansiktskontur eller hårtäthet.

Utmärkt SkinGlide-beläggning

Philips S9000 Prestige har vår fantastiska

SkinGlide-beläggning för en extremt slät

rakning. Ringarna med metallpigment har en

antifriktionsbeläggning för utmärkt glidförmåga.

Trådlös Qi-laddningsplatta

Nu behöver du inte längre ansluta sladdar i

våtutrymmen. Lägg bara din sladdlösa

elektriska rakapparat på Qi-laddningsplattan

för en trådlös laddning.

PowerAdapt-sensor

Den elektriska rakapparaten har intelligenta

sensorer för ansiktshår som läser av hårets

densitet 500 gånger per sekund. Tekniken

anpassar klippeffekten automatiskt för en

smidig och skonsam rakning.

Personliga komfortinställningar

Justera rakapparatens hastighet och anpassa

rakningsrutinen efter din egen hud och dina

önskemål.

Flexibla 360-D+-rakhuvuden

360-D+-flexhuvudena på den här elektriska

rakapparaten från Philips följer ansiktets

konturer och fångar även upp svåra hårstrån för

en jämnare rakning.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

gröna områden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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Specifikationer

Rakningsresultat

Raksystem: NanoTech Dual Precision-blad,

Utmärkt hudvårdssystem

SkinIQ-teknik: Fjädringssystem med hög

kontroll, Digital topprotationsmotor, Skyddande

SkinGlide-beläggning, PowerAdapt-sensor,

Personliga komfortinställningar

Konturföljande: Flexibla 360-D+-rakhuvuden

Tillbehör

SmartClick: Styler för skägg, Rengöringsborste

för ansikte

Fodral: Premiumfodral

Lättanvänd

Teckenfönster: % batterinivåindikator

Våt och torr: Våt och torr användning

Rengöring: Rengöring i 3 steg, Tvättbar

Design

Legering: Tidlös elegans

Handtag: Ergonomiskt grepp och användning

Effekt

Laddning: Qi-laddningsplatta

Snabbladdning: 18 minuter

Laddningstid: 3 timmar

Driftstid: 60 minuter

Service

2 års garanti

Reservhuvud: Byt vartannat år till SH98

Ersättningsborste: Var tredje månad med

RQ560

* 756 utvärderingar av sju frisörer med 108 konsumenter i

Tyskland
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