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Nat en droog elektrisch
scheerapparaat, 9000-serie

Ultieme gladheid, ultiem
comfort

e
.b

re

or
nb
de
an
.v
w

w

w

Shaver S9000 Prestige

SP9862/14

Philips' nr. 1 Ultieme gladheid, ultiem comfort
Met Qi-technologie voor draadloos opladen
De Philips S9000 Prestige scheert elke haar uitzonderlijk kort af, zelfs bij een baard van 7 dagen. Het
scheerapparaat glijdt comfortabel over uw huid, met als resultaat ultieme gladheid die je raakt en voelt.
Ultiem glad scheerresultaat
Multi-direction ContourDetect-scheerkop volgt de contouren van uw gezicht en pakt zelfs de moeilijkste haren
Met innovatieve NanoTech-precisiemesjes met extra stevige en scherpe randen
Optimaal huidcomfort, zowel nat als droog
Met BeardAdapt-sensor die 15 keer per seconde de haardikte controleert en het vermogen automatisch aanpast
De nieuwe, bredere en rondere openingen pakken meer haren per keer, waardoor minder scheerbewegingen nodig zijn
Personaliseer uw scheerbeurt door te kiezen uit één van de drie comfortstanden
Dankzij de SkinComfort-ringen met anti-wrijvingscoating glijdt het scheerapparaat ongekend soepel over uw huid
Premium ervaring
De luxe etui beschermt uw scheerapparaat, accessoires en Qi-oplaadpad
Comfortabel nat of droog scheren
Open de scheerkop en spoel deze af voor eenvoudig schoonmaken
Laad het scheerapparaat in drie uur volledig op met Qi-oplaadpad
Meerdere opzetbare hulpstukken
Inclusief oplaadpad met Qi-technologie voor draadloos opladen
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Kenmerken

w

enkel draadloos oplaadbaar. De Qi-oplaadpad
is ook compatibel met andere Qigecertiﬁceerde apparaten.

scheerbeurt. Normal: voor een grondige,
dagelijkse scheerbeurt. Fast- voor een snelle
scheerbeurt waarmee u tijd bespaart.

BeardAdapt-sensor

Multi-direction ContourDetect

De BeardAdapt-sensor controleert 15 keer per
seconde de haardikte en past hierop het
vermogen automatisch aan.

Voor een extreem glad resultaat. De Multidirection ContourDetect-scheerkop volgt de
contouren van uw gezicht en pakt zelfs de
moeilijkste haren.
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NanoTech-precisiemesjes
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De NanoTech- precisiemesjes zijn versterkt
met nanodeeltjes en hebben extra sterke en
langdurig scherpe randen. Ze snijden haren
uiterst precies af voor een ultiem glad
scheerresultaat.
SkinComfort-ringen

Optimaal huidcomfortsysteem
SmartClick-systeem

Ervaar een ultiem gladde en soepele
scheerbeurt dankzij de SkinComfort-ringen met
anti-wrijvingscoating. Hierdoor glijdt het
scheerapparaat ongekend soepel over uw huid.
Qi-oplaadpad voor draadloos opladen

Met het optimale huidcomfortsysteem scheert
u zeer eﬃciënt, zelfs met een langere baard tot
7 dagen. De nieuwe, bredere en rondere
openingen pakken meer haren per keer,
waardoor minder scheerbewegingen nodig zijn.

Maak van uw scheerapparaat eenvoudig een
baardstyler, precisietrimmer of gezichtsreiniger
met het SmartClick-systeem.
Luxe etui

Persoonlijke comfortinstellingen

Laad uw scheerapparaat eenvoudig en
draadloos op door het op de meegeleverde Qioplaadpad te plaatsen. Draadloos oplaadbare
modellen uit de S9000 Prestige-range zijn

Personaliseer je scheerbeurt door te kiezen
tussen 3 verschillende comfortstanden:
Sensitive- voor een zachte, grondige

De luxe etui beschermt uw scheerapparaat,
accessoires en Qi-oplaadpad.
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Speciﬁcaties

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Publicatiedatum
2018‑09‑04
Versie: 6.0.1

Speciﬁcaties kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd. Handelsmerken zijn het
eigendom van Koninklijke Philips N.V.
en hun respectieve eigenaren.

EAN: 08 71010 38677 77

www.philips.com

* In vergelijking met andere bekende A-merken. Getest
op baarden van 1 en 3 dagen.
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Service
2 jaar garantie
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Vermogen
Opladen: Qi-oplaadpad
Snel opladen: 18 minuten
Oplaadtijd: 3 uur
Gebruikstijd: 60 minuten
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Gebruiksgemak
Display: Batterijniveau-indicator in %
Nat en droog: Nat en droog te gebruiken
Reiniging: 3-stappenreiniging, Volledig
afspoelbaar

Ontwerp
Afwerking: Tijdloze elegantie
Handvat: Ergonomische grip
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Accessoires
SmartClick: Baardstyler,
Gezichtsreinigingsborstel
Etui: Luxe etui
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Scheerresultaten
Scheersysteem: NanoTech-precisiemesjes,
Optimaal huidcomfortsysteem
Volgt de contouren: Multi-direction
ContourDetect
Huidcomfort: SkinComfort-ringen,
BeardAdapt-sensor
Personal Comfort-instellingen: Instellingen
Sensitive-Normal-Fast
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