
 

Holicí hlavy

Shaver series 9000

 
Přesné břity V-Track PRO

Hodí se ke strojku S9000
(S9xxx)

Hodí se ke strojku Star Wars
SW97xx

Hodí se ke strojku Star Wars
SW67xx

 

SH90/70

Udržujte svůj holicí strojek jako nový
Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, měňte hlavy každé

2 roky

Během dvou let váš holicí strojek zastřihne 9 milionů chloupků na tváři. Vyměňte

hlavy holicího strojku a získejte zpět 100% výkon. Kompatibilní s holicím strojkem

Series 9000.

Vylepšená verze

Nejjednodušší způsob, jak holicí strojek udržet v optimální kondici

Snadné použití

Výměna holicích hlav v pouhých dvou krocích

Snadná výměna hlav

Po výměně holicích hlav strojek resetujte

Udržujte svůj holicí strojek jako nový

Dokonalost v každém tahu

Náš nejlepší holicí systém na 1–3denní strniště



Holicí hlavy SH90/70

Přednosti Specifikace

Vylepšené řešení

Vylepšené řešení usnadňuje údržbu vašeho

holicího strojku Philips víc než kdykoli předtím.

Tento nový formát vám umožní upevňovat nové

holicí hlavy v pouhých dvou krocích, což

usnadňuje důkladné čištění strojku a

optimalizuje každodenní holení.

Ukazatel výměny

Nejnovější holicí strojky Philips mají vestavěný

ukazatel výměny ve formě symbolu holicí

jednotky. Tento symbol se rozsvítí, čímž

indikuje, že je potřeba vyměnit holicí hlavy.

Jednoduchá výměna

1. Sejměte držák holicích hlav. 2. Nahraďte

holicí hlavy za nové. 3. Připojte zpět držák

holicích hlav. 4. Holicí strojek resetujete

stisknutím a podržením tlačítka

zapnutí/vypnutí po více než 5 sekund.

Resetování holicího strojku

Po výměně holicích hlav můžete ukazatel

výměny resetovat stisknutím vypínače na dobu

delší než 7 sekund. Jinak se upomínka na

výměnu automaticky vypne po 9 po sobě

následujících holeních.

Udržujte svůj holicí strojek jako nový

Aby se obnovil 100% výkon, vyměňujte holicí

hlavy každé 2 roky.

Systém břitů V-Track PRO

Pro dokonale hladké oholení. Patentované břity

V-Track Precision PRO zajistí, aby byl každý

vous v ideální pozici pro oholení, od

jednodenního po třídenní strniště, a to

i u vousů, které leží naplocho nebo jsou různě

dlouhé. Holí o 30 % blíže k pokožce na méně

tahů a vaši pokožku zanechávají ve skvělém

stavu.

Holicí hlavy

Vhodné pro následující výrobky: Holicí strojek

řady 9000 (S9xxx), Holicí strojek řady 8000

(S8xxx)

Příslušenství

Balení obsahuje: Holicí jednotka
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