cabeças de corte
Sistema Levanta e Corta
Adequado para série HQ900
Adequado para HQ64, HQ66,
HQ68, HQ69

HQ56/50

Mantenha um barbear rente
Troque as cabeças a cada 2 anos para obter os melhores
resultados
Dentro de dois anos as cabeças de corte cortam 9 milhões de pelos em seu
rosto. Substitua as cabeças de corte e obtenha 100% de desempenho
novamente.
Corte rente e confortável
Tecnologia Levanta e Corta com o sistema de lâminas duplas
Para um barbear rápido e rente
15 lâminas de corte para um barbear rápido e rente
Sistema de corte preciso
Corta até os pelos mais curtos

cabeças de corte

HQ56/50

Destaques

Especiﬁcações

Tecnologia Levanta e Corta

15 lâminas de corte
15 lâminas de corte para um barbear rápido e
rente
Corta até os pelos mais curtos
Corta até os pelos mais curtos

Sistema de lâminas duplas do barbeador
Philips: a primeira levanta o pelo e a segunda
corta, proporcionando um barbear rente e
confortável.
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Cabeças de corte
Cabeças de corte por embalagem: 3
Próprio para os modelos: HQ130, HQ132,
HQ136, HQ30, HQ33, HQ40, HQ402, HQ404,
HQ41, HQ42, HQ441, HQ444, HQ46, HQ460,
HQ468, HQ481, HQ489, HQ5824, HQ6415,
HQ6423, HQ6445, HQ6605, HQ6610,
HQ6613, HQ6646, HQ6675, HQ6676,
HQ6695, HQ6696, HQ6831, HQ6842,
HQ6843, HQ6844, HQ6857, HQ6859,
HQ6863, HQ6874, HQ6879, HQ6900,
HQ6920,
HQ6940, HQ6941, HQ6950, HQ6970,
HQ6990, HQ801, HQ802, HQ805, HQ806,
HS190

Selo Verde da Philips
Produto Verde Philips, com EcoDesign
aprovado internacionalmente e com auditoria
KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem
reduzir custos, o consumo de energia e as
emissões de CO2. Como? Eles oferecem
melhorias ambientais signiﬁcativas em uma
ou mais áreas Philips Verde — Eﬁciência
energética, Embalagens, Substâncias
perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e
Conﬁabilidade durante o período de vida útil.
Obtenha mais informações sobre produtos
verdes

