capete de bărbierit
Lift & Cut
Pentru seria HQ900
Pentru HQ64, HQ66, HQ68,
HQ69

HQ56/50

Asigură un bărbierit precis
Pentru rezultate optime, schimbă capetele la ﬁecare 2 ani
Pe parcursul a doi ani, capetele aparatului tău de bărbierit taie 9 milioane de ﬁre
de păr de pe faţa ta. Înlocuieşte capetele aparatului tău de bărbierit şi revino la o
performanţă de 100%.
Eﬁcient şi confortabil
Tehnologia pentru bărbierit Super Lift & Cut cu lamă dublă
Pentru îndepărtarea rapidă şi eﬁcientă a părului
15 lame de bărbierit ascuţite pentru un bărbierit rapid şi eﬁcient
Sistem de tăiere precis
Rade chiar şi cele mai scurte ﬁre

capete de bărbierit

HQ56/50

Repere

Speciﬁcaţii

Tehnologia Super Lift & Cut

15 lame ascuţite
15 lame de bărbierit ascuţite pentru un bărbierit
rapid şi eﬁcient
Rade chiar şi cele mai scurte ﬁre
Rade chiar şi cele mai scurte ﬁre

Sistemul cu două lame al aparatului dvs. de ras
Philips: prima lamă ridică, a doua taie pentru
un bărbierit eﬁcient şi confortabil.
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Capete de bărbierit
Capete de bărbierit per ambalaj: 3
Se potriveşte la tipurile de produs: 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

Philips Green Logo
Produsele Philips Green pot reduce costurile,
consumul de energie şi emisiile de CO2.
Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire
semniﬁcativă a mediului în unul sau mai
multe domenii de interes Philips Green –
eﬁcienţă energetică, ambalare, substanţe
periculoase, greutate, reciclare şi casare şi
ﬁabilitate pe viaţă.

