
 

 

Philips Shaver series 9000
elektrický holicí strojek 
Wet & Dry

Systém břitů V-Track PRO
Hlavy s 8 směry detekce křivek
Systém SmartClean Plus
Nástavec pro tvarování brady 
SmartClick
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D
O
Ho
tec
V-
okonalost v každém tahu
holí až o 20 % více vousů* jedním tahem
licí strojek řady 9000 je naším dosud nejdokonalejším holicím strojkem. Jedinečná 
hnologie detekce křivek nabízí výjimečné pokrytí veškerých kontur vaší tváře a systém 

Track zajistí vousům nejlepší pozici pro co nejhladší oholení.

Navrženo pro dokonalost
• Náš nejlepší holicí systém na 1–3denní strniště
• Hlavy se pohybují v 8 různých směrech, aby docílily skvělého výsledku

Pohodlné oholení
• Přizpůsobte si své oholení výběrem mezi třemi nastaveními
• Systém Aquatec zajistí pohodlné suché nebo osvěžující mokré oholení

Snadné použití
• Intuitivní ikony usnadňují použití funkcí
• 50 minut bezdrátového holení po hodině nabíjení
• Holicí strojek lze opláchnout pod tekoucí vodou
• 2letá záruka

Využijte svůj holicí strojek naplno
• Udržujte svůj holicí strojek jako nový pomocí systému SmartClean
• Nástavec pro tvarování brady s 5 nastaveními délky



 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.

Hlavy s 8 směry detekce křivek

Sledujte každý obrys své tváře a krku pomocí 
hlav s 8 směry detekce křivek. Zachytíte tak o 
20 % více vousů při každém tahu. To vám zajistí 
mimořádně důkladné a hladké oholení.

Vlastní nastavení citlivosti

Vyberte si mezi třemi režimy a holení si 
přizpůsobte: Sensitive – pro šetrné, ale 
důkladné oholení. Normal – pro důkladné, 

každodenní holení. Fast – pro rychlé holení, 
které šetří čas.

Systém Aquatec pro mokré a suché 
holení

Vyberte si způsob holení. S těsněním Aquatec 
Wet & Dry si můžete vybrat rychlé, ale přesto 
pohodlné suché holení. Nebo se můžete holit 
za mokra – s použitím gelu nebo pěny – i ve 
sprše.

Systém SmartClean Plus

Systém SmartClean Plus jediným stiskem 
tlačítka čistí, promazává, vysušuje a nabíjí holicí 
strojek, aby stále skvěle fungoval.

Nástavec pro tvarování brady 
SmartClick

Změňte svůj vzhled díky nástavci na vousy 
SmartClick. Vyberte si z 5 nastavení délky pro 

dosažení vzhledu od dokonalého strniště po 
přesně upravené krátké vousy. Zaoblené hroty 
a hřebeny chrání pokožku před podrážděním.

Pětiúrovňový displej LED

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

Ocenění iF Design Award 2015
Holicí strojek řady 9000
Ocenění iF Design Award 2015

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 Wet & Dry
Systém břitů V-Track PRO Hlavy s 8 směry detekce křivek, Systém SmartClean Plus, Nástavec pro tvarování 
brady SmartClick
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Holicí výkon
• Holicí systém: Systém břitů V-Track PRO
• Kopírování obrysů: Hlavy s 8 směry detekce křivek
• Pohodlí pokožky: Systém Aquatec pro mokré a 

suché holení
• Osobní nastavení citlivosti: Nastavení Sensitive–

Normal–Fast

Příslušenství
• SmartClean PLUS: Čištění, Vysoušení, Nabíjení, 

Mazání, Čisticí kazeta (včetně)
• SmartClick: Nástroj na úpravu vousů
• Pouzdro: Cestovní pouzdro

Snadné použití
• Displej: Pětiúrovňový ukazatel nabití baterie, 

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

zámku
• Čištění: Plně omyvatelný

Design
• Barva: Altum
• Tělo: Ergonomická rukojeť a snadná manipulace

Spotřeba
• Typ baterie: Li-Ion
• Doba chodu: 50 min / 17 oholení
• Nabíjení: Úplné nabití za 1 hodinu, Rychlé nabíjení 

na jedno oholení
• Automatická volba napětí: 100-240 V
• Maximální spotřeba elektrické energie: 9 W
• Pohotovostní napájení: 0,1 W

Servis
• 2letá záruka: Ano
• Výměnná hlava: Každé 2 roky vyměňte za typ SH90
•

S9521/31

Specifikace
elektrický holicí strojek Wet & Dry
Systém břitů V-Track PRO Hlavy s 8 směry detekce křivek, Systém SmartClean Plus, Nástavec pro tvarování 
brady SmartClick

* Oholí až o 20 % více vousů než SensoTouch
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