
 

Holiace hlavy

Shaver series 9000

 
Presné čepele V-Track PRO

Kompatibilné so sériou S9000
(S9xxx)

Kompat. s hol. stroj. Star Wars
SW97xx

Kompat. s hol. stroj. Star Wars
SW67xx

 

SH90/70

Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
Pre najlepšie výsledky vymieňajte holiace hlavy každé 2 roky

Hlavy vášho holiaceho strojčeka počas dvoch rokov oholia na vašej tvári až

9 miliónov chĺpkov. Vymeňte holiace hlavy a získajte znova 100 % výkon.

Kompatibilné s holiacimi strojčekmi série 9000.

Vylepšená verzia

Najjednoduchší spôsob, ako udržať holiaci strojček v optimálnom stave

Jednoduché používanie

Výmena holiacich hláv v dvoch krokoch

Ľahko vymeniteľné hlavy

Po výmene holiacich hláv strojček vynulujte

Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon

Dokonalosť v každom ťahu

Náš najlepší holiaci systém na 1- až 3-dňové strnisko



Holiace hlavy SH90/70

Hlavné prvky Technické údaje

Zdokonalené riešenie

Vďaka vylepšenému riešeniu je údržba

holiaceho strojčeka Philips jednoduchšia než

kedykoľvek predtým. Nový dizajn umožňuje

nasadiť nové holiace hlavy iba v dvoch

krokoch. Vďaka tomu ľahšie zvládnete

dôkladné čistenie holiaceho strojčeka

a každodenné holenie tak bude optimálne.

Pripomenutie výmeny

Najnovšie modely holiacich strojčekov Philips

majú zabudované pripomenutie výmeny vo

forme symbolu holiacej jednotky. Tento symbol

sa rozsvieti, ak bude potrebné vymeniť holiace

hlavy.

Jednoduchá výmena

1. Stiahnite držiak holiacej hlavy. 2. Vymeňte

holiace hlavy za nové. 3. Nasaďte späť držiak

holiacej hlavy. 4. Stlačte hlavný vypínač

a podržte ho aspoň 5 sekúnd, aby sa holiaci

strojček resetoval.

Ako vynulovať holiaci strojček

Po výmene holiacich hláv môžete

pripomenutie výmeny vynulovať stlačením

vypínača na minimálne 7 sekúnd. V opačnom

prípade sa pripomienka výmeny automaticky

vypne po 9 použitiach holiaceho strojčeka.

Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový

výkon

Aby ste dosiahli maximálny výkon, vymieňajte

holiace hlavy každé 2 roky.

Systém čepelí V-Track PRO

Dosiahnite dokonalé a hladké oholenie.

Presné čepele V-Track PRO jemne nasmerujú

všetky chĺpky do ideálnej polohy na holenie

1- až 3-dňového strniska, dokonca aj rovno

ležiace chĺpky a chĺpky rôznych dĺžok. O 30 %

hladšie oholenie s menším počtom ťahov

zaručí skvelý vzhľad vašej pokožky.

Holiace hlavy

Vhodné pre typ produktov: Holiaci strojček

série 9000 (S9xxx), Holiaci strojček série

8000 (S8xxx)

Príslušenstvo

Súčasti balenia: Holiaca jednotka
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