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Dokonalá hladkosť*, prispôsobený pocit

komfortu na pokožke

s technológiou SkinIQ

Najšikovnejší holiaci strojček s umelou inteligenciou vám poskytne neuveriteľný

pocit komfortu na pokožke. Poskytuje vám spätnú väzbu na tlak pri holení, aby

ochránil vašu pokožku, a zároveň holí hladšie dokonca aj pri 5-dňovej brade.

Sníma, vedie a prispôsobuje sa vašej jedinečnej tvári.

Hladké oholenie

Pokročilá presnosť na hladšie oholenie*

Plynulé kĺzanie na zaistenie lepšej ochrany pokožky

Flexibilné hlavy sledujú obrysy tváre

Technológia SkinIQ

Pomáha vám oholiť sa s využitím optimálneho tlaku

Povedie vás lepšou technikou s menším množstvom ťahov

Prispôsobí sa brade pre holenie bez námahy

Lepšia skúsenosť s holením vďaka aplikácii

Pre praktické holenie

Hĺbkové čistenie iba za 1 minútu pre hygienické holenie

Až 60 minút bezkáblového holenia na jedno plné nabitie

Hoľte sa za mokra, za sucha a dokonca aj v sprche

Nástavec na presné zastrihávanie integrovaný v rukoväti

Stojan na nabíjanie
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Hlavné prvky

Snímač na kontrolu tlaku

Kľúčom k hladkému oholeniu a ochrane

pokožky je použitie správneho tlaku. Pokročilé

snímače v holiacom strojčeku snímajú tlak,

ktorý vyvíjate, a inovatívny svetelný ukazovateľ

vám dá vedieť, ak tlačíte príliš alebo naopak

málo. Prináša prispôsobené holenie, ktoré je

pre vás ideálne.

Čepele Dual SteelPrecision

Vďaka 150 000 holiacich pohybov za minútu

vám čepele Dual SteelPrecision zaistia hladké

oholenie. 72 vysokovýkonných čepelí je

samoostriacich a vyrobených v Európe.

Snímač pohybu Motion Control

Technológia snímania pohybu sleduje, ako sa

holíte, a povedie vás k účinnejšej technike

prostredníctvom aplikácie GroomTribe. Už po

troch holeniach si väčšina mužov osvojila

lepšiu techniku holenia s menším množstvom

ťahov**.

Ochranná vrstva SkinGlide

Medzi holiacimi hlavami a vašou pokožkou sa

nachádza ochranný povrch. Tvorí ho až

2 000 guľatých mikročastíc, ktoré pokrývajú

každý štvorcový milimeter. O 25 % znižuje

trenie na pokožke***, čím minimalizuje

podráždenie.

Snímač Power Adapt

Inteligentný snímač tvárového ochlpenia

načítava hustotu ochlpenia 500-krát za

sekundu. Technológia sa automaticky adaptuje

strihaciemu výkonu, čo umožňuje šetrné

holenie bez námahy.

Flexibilné hlavy 360-D

Plne flexibilné hlavy sa dokážu otočiť o 360 ° a

sledovať obrysy tváre. Vďaka optimálnemu

kontaktu s pokožkou si môžete vychutnať

dôkladné a pohodlné holenie.

Prispôsobenie na mieru cez aplikáciu

Zdokonaľte svoje holenie spárovaním

holiaceho strojčeka s aplikáciou Philips

GroomTribe. Pri každom ťahu sledujte pokrok

na svojej pokožke, prispôsobte si podľa toho

holenie a zvládnite techniku pre holenie, ktoré

je veľmi hladké a zároveň šetrné voči pokožke.

Bezdrôtová kapsula na rýchle čistenie

Výkonná čistiaca kapsula dôkladne vyčistí a

namaže holiaci strojček iba za 1 minútu a

umožní mu tak fungovať lepšie a dlhšie.

Kapsula je 10x efektívnejšia ako čistenie

vodou****. Je to najmenšia čistiaca kapsula na

svete, takže ju môžete ľahko skladovať a všade

ju používať.

Holenie za mokra aj za sucha

Prispôsobte svoje holenie svojim potrebám.

Vďaka systému holenia namokro aj nasucho si

môžete užiť pohodlné holenie nasucho alebo

osviežujúce holenie namokro a môžete sa holiť

s gélom alebo penou či dokonca v sprche.

Výklopný zastrihávač

Dokončite svoj vzhľad pomocou sklápacieho

nástavca na presné zastrihávanie. Nástavec je

integrovaný do tela holiaceho strojčeka a je

ideálnym spôsobom udržiavania fúzov a

zastrihávania bokombrád.

60 min. holenia bez pripojenia do siete

Hoľte sa bezkáblovo až 60 minút na jedno

plné nabitie batérie.

Stojan na nabíjanie

Nabíjanie bez námahy vďaka praktickému

stojanu, ktorý máte vždy poruke.
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Technické údaje

Výkon pri holení

Holiaci systém: Čepele Dual SteelPrecision

Sledovanie kontúr: Flexibilné hlavy 360-D

Technológia SkinIQ: Snímač na kontrolu tlaku,

Ochranná vrstva SkinGlide, Snímač pohybu

Motion Control, Snímač Power Adapt

Jednoduché použitie

Holenie za mokra aj za sucha: Na suché aj

mokré použitie

Displej: Pokrokový displej OLED, Usmernenie

k vyvíjanému tlaku, Indikátor úrovne nabitia

batérie, Indikátor ovládania pohybu, Cestový

zámok

Čistenie: Otvorenie jediným dotykom, Plne

umývateľný

Príkon

Prevádzková doba: 60 minút

Nabíjanie: Úplné nabitie za 1 hodinu, Rýchle

5-minútové nabíjanie

Automatická voľba napätia: 100 - 240 V

Max. spotreba energie: 9 W

Typ batérie: Li-ion

Dizajn

Telo: Gumené držadlo

Farba(y): Ľadová modrá

Holiace hlavy: Hranaté

Softvér

Ap.: GroomTribe, Pripája sa cez Bluetooth®

Kompatibilita smartfónu: Zariadenia iPhone a

Android™

Servis

2-ročná záruka

Náhradná hlava SH91: Vymieňajte každé

2 roky za model SH91

Príslušenstvo

Kapsula na rýchle čistenie: Áno, Balenie

obsahuje 1 kazetu

Integrovaný výklopný zastrihávač

Stojan na nabíjanie

Cestovanie a skladovanie: Cestovné puzdro

Údržba: Čistiaca kefka

* v porovnaní s predchodcom Philips Series S9000

* * Založené na sérii Philips S7000 a používateľoch

aplikácie GroomTribe v roku 2019

* * * v porovnaní s materiálom bez povrchovej úpravy

* * * * porovnanie nečistôt vzniknutých holením po

použití čistiacej tekutiny v kazete v porovnaní s vodou
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