Scheerhoofden
Shaver S9000
Prestige
NanoTech-precisiemesjes
Geschikt voor SP98xx

SH98/70

Een scheerapparaat als nieuw
Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar voor optimale
resultaten
Binnen twee jaar scheren uw scheerhoofden 9 miljoen haren van uw gezicht.
Vervang de scheerhoofden om weer van optimale prestaties te proﬁteren.
Compatibel met scheerapparaten uit de S9000 Prestige-serie.
Compatibiliteit
Vervangende scheerhoofden voor S9000 Prestige
Ultiem glad scheren met een elektrisch scheerapparaat
Mesjes met extra stevige, scherpe randen voor een ultiem gladde scheerbeurt
Minder scheerbewegingen voor een optimaal comfort voor de huid
Ringen met metallic coating glijden soepel over de huid
Gebruiksvriendelijk
Eenvoudig vervangbaar
De gemakkelijkste manier om uw scheerapparaat op z'n best te houden
Vervang uw scheerhoofden in slechts twee stappen
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Kenmerken
Compatibel met S9000 Prestige

om nieuwe scheerhoofden te installeren in
slechts twee stappen. U kunt hierdoor ook uw
scheerapparaat grondig schoonmaken en uw
dagelijkse scheerbeurt optimaliseren.

Fantastische SkinComfort-ringen

NanoTech-precisiemesjes

Vervangende SH98-scheerhoofden zijn
compatibel met S9000 Prestige.

Dit is een scheerapparaat dat extreem soepel
over uw huid glijdt dankzij de fantastische
SkinComfort-ringen. De ringen met metallic
pigmenten hebben een antiwrijvingslaag voor
soepel glijden.

Eenvoudig vervangbaar
NanoTech-precisiemesjes zijn versterkt met
nanodeeltjes en hebben extra sterke en
langdurig scherpe randen. Ze snijden haren af
met grote precisie, wat voor een uiterst glad
resultaat zorgt.

Vervangingsherinnering

Uitstekend huidcomfortsysteem
1. Trek de bovenste plaat van de scheerunit. 2.
Vervang de plaat met een nieuw scheerhoofd.
3. Om het scheerapparaat te resetten, houdt u
de aan-uitknop langer dan 5 seconden
ingedrukt.

De nieuwste Philips-scheerapparaten hebben
een ingebouwde vervangingsherinnering in de
vorm van een scheerunitsymbool. Dit symbool
gaat branden en geeft aan wanneer u de
scheerhoofden dient te vervangen.

Bijgewerkte oplossing
Met ons uitstekende comfortsysteem kunt u
zeer eﬃciënt scheren, zelfs met een langere
baard van tot 7 dagen. De nieuwe bredere,
rondere openingen pakken meer haar per keer,
wat resulteert in een voelbaar verschil:
uitstekend comfort voor de huid.

De nieuwe oplossing maakt het onderhoud van
uw Philips-scheerapparaat eenvoudiger dan
ooit. Dit nieuwe format maakt het mogelijk
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Speciﬁcaties
Scheerhoofden
Geschikt voor producttype: SP98xx
Scheerhoofden per verpakking: 3

Accessoires
Beugel: Volledig gemonteerde beugel
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