
 

 

Philips SHAVER Series 
9000 SensoTouch
elektrický holicí strojek 
pro mokré a suché holení 
s přesným zastřihovačem 
SmartClick a těsněním 
Aquatec pro suché a 
mokré holení

Přesné břity V-Track
50 min bezdrátového použití/1h 
nabíjení
Přesný zastřihovač SmartClick
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 Přesné břity V-Track

Patentované přesné břity V-Track zajistí, aby 
byl každý vous v ideální pozici pro oholení, a to 
i u vousů, které leží naplocho nebo jsou různě 
dlouhé. Holí o 30 % blíže k pokožce na méně 
tahů a vaši pokožku zanechá ve skvělém stavu.

Technologie detekce křivek

Nové plně flexibilní směrové hlavy 8X 
maximalizují přizpůsobení tvaru obličeje a 
v každém tahu vyžadují méně úsilí. Díky jejich 
volnému pohybu se zachytí o 20 % více vousů 
pro čisté oholení na méně tahů.

Systém Super Lift & Cut

Systém s dvojitým břitem, který je součástí 
holicího strojku Philips, nadzvedává vousy pro 
pohodlné oholení pod úrovní pokožky.

Suché a mokré oholení Aquatec

Suché a mokré těsnění AquaTec holicího 
strojku nabízí možnost volby způsobu holení. 
Můžete se pohodlně oholit na sucho nebo si 
dopřát osvěžující mokré holení s využitím gelu 
nebo pěny pro zvýšené pohodlí pokožky.

Přesný zastřihovač SmartClick

Přesný zastřihovač pro dokonalé zastřihování 
kníru a kotlet.

Uživatelské rozhraní

Intuitivní displej zobrazuje relevantní 
informace, díky kterým zajistíte optimální 
provoz strojku: – tříúrovňový indikátor nabití 
baterie – indikátor čištění – indikátor vybití 
baterie – indikátor pro výměnu hlav – indikátor 
cestovního zámku

50 minut bezdrátového holení

S pokročilým systémem nabíjení máte na výběr 
ze 2 možností: 50 minut provozu po jednom 
hodinovém nabíjení nebo rychlé 3minutové 
nabíjení na jedno oholení. Všechny modely 
holicích strojků řady 9000 jsou koncipovány 
pouze pro bezdrátový provoz, aby se zajistila 
bezpečnost ve vlhkém prostředí.

Neuvěřitelně odolný

Holicí strojky řady 9000 s dvouletou zárukou 
od společnosti Philips byly navrženy se 
zřetelem na výkon a odolnost a vždy umožňují 
mimořádně hladké 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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Přednosti
Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení s přesným zastřihovačem SmartClick 
a těsněním Aquatec pro suché a mokré holení
Přesné břity V-Track 50 min bezdrátového použití/1h nabíjení, Přesný zastřihovač SmartClick
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Holicí výkon
• Holicí systém: Přesné břity V-Track, Technologie 

detekce křivek, Systém Super Lift & Cut, Suché a 
mokré oholení Aquatec

Příslušenství
• SmartClick: Přesný zastřihovač
• Pouzdro: Cestovní pouzdro

Snadné použití
• Displej: Tříúrovňový ukazatel nabití baterie, 

Indikátor čištění, Indikátor vybití baterie, Indikátor 
pro výměnu holicích hlav, Indikátor cestovního 
zámku

• Čištění: Plně omyvatelný

Design
• Barva: Černý satén
• Rukojeť: Ergonomická rukojeť a snadná 

manipulace

Spotřeba
• Typ baterie: Li-Ion
• Doba chodu: 50 min / 17 oholení
• Nabíjení: Nabíjecí, Nabíjení 1 hodinu na 50 minut 

používání, Rychlé nabíjení za 3 minuty na jedno 
oholení

• Automatická volba napětí: 100-240 V
• Pohotovostní napájení: 0,1 W
• Maximální spotřeba: 9 W

Servis
• 2letá záruka: Ano
• Výměnná hlava: Každé 2 roky vyměňte za typ SH90
•
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Specifikace
Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení s přesným zastřihovačem SmartClick 
a těsněním Aquatec pro suché a mokré holení
Přesné břity V-Track 50 min bezdrátového použití/1h nabíjení, Přesný zastřihovač SmartClick

* Versus strojek SensoTouch

http://www.philips.com

