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odajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon

e najlepšie výsledky vymieňajte holiace hlavy každé 2 roky
 dva roky hlavy holiaceho strojčeka oholia na tvári až 9 miliónov chĺpkov. Holiace hlavy 
ba meniť, aby mohol strojček opäť podávať 100 % výkon. Kompatibilné s holiacim 
ojčekom série 9000 Prestige.

Kompatibilita
• Náhradné holiace hlavy na holiaci strojček S9000 Prestige

Najdôkladnejšie oholenie elektrickým holiacim strojčekom
• Čepele s mimoriadne pevnými a ostrými okrajmi pre absolútne hladké oholenie
• Menej holiacich ťahov pre dosiahnutie vynikajúceho komfortu vašej pokožky
• Krúžky pokryté kovovými pigmentmi pre hladké kĺzanie

Jednoduché používanie
• Výmena holiacich hláv v dvoch krokoch
• Najjednoduchší spôsob, ako udržať holiaci strojček v optimálnom stave
• Pripomenutie výmeny



 Kompatibilné s holiacim strojčekom 
S9000 Prestige

Náhradné holiace hlavy SH98 sú kompatibilné 
s holiacim strojčekom S9000 Prestige.

Jednoduchá výmena

1. Stiahnite vrchnú platňu holiacej jednotky. 2. 
Vymeňte ju za nový držiak holiacich hláv. 3. 
Stlačte hlavný vypínač a podržte ho aspoň 
5 sekúnd, čím holiaci strojček resetujete.

Zdokonalené riešenie

Vďaka vylepšenému riešeniu je údržba 
holiaceho strojčeka Philips jednoduchšia než 

kedykoľvek predtým. Nový dizajn umožňuje 
nasadiť nové holiace hlavy iba v dvoch 
krokoch. Vďaka tomu ľahšie zvládnete 
dôkladné čistenie holiaceho strojčeka 
a každodenné holenie tak bude optimálne.

Presné čepele NanoTech

Presné čepele NanoTech sú zosilnené 
nanočasticami a majú mimoriadne pevné a 
dlhodobo ostré okraje. Holia s najväčšou 
presnosťou, pričom poskytujú extrémne 
hladké výsledky oholenia na úrovni pokožky.

Vynikajúci systém pre komfort pokožky

Náš vynikajúci systém pre komfort pokožky 
vám umožňuje dosiahnuť vysoko účinné 
oholenie dokonca aj pri dlhšej (až 7-dňovej) 
brade. Jeho nové širšie a zaoblenejšie otvory 
zachytávajú viac chĺpkov na jeden ťah, vďaka 
čomu poskytuje výsledok, ktorý môžete naozaj 
cítiť: vynikajúci komfort vašej pokožky.

Krúžky Superb SkinComfort

Vychutnajte si vďaka krúžkom Superb 
SkinComfort pri holení pocit nesmierne 
hladkého kĺzania po vašej pokožke. Krúžky 
s kovovými pigmentmi majú povrchovú vrstvu 
na zníženie trenia pre hladké kĺzanie.

Pripomenutie výmeny

Najnovšie modely holiacich strojčekov Philips 
majú zabudované pripomenutie výmeny vo 
forme symbolu holiacej jednotky. Tento 
symbol sa rozsvieti, ak bude potrebné vymeniť 
holiace hlavy.
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Holiace hlavy
• Vhodné pre typ produktov: SP9800
• Holiace hlavy v jednom balení: 3

Príslušenstvo
• Držiak: Kompletne zostavený držiak
•
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