
бръснещи глави

 
Спрян

Вместо това купете SH50

 
HQ8/50

Винаги гладко бръснене
Сменяйте главите на всеки 2 години, за най-добри резултати

За две години главите на самобръсначката отрязват 9 милиона косъмчета по лицето ви. Сменяйте главите на

самобръсначката, за да възвърнете 100-процентовата й производителност.

Гладко и удобно

Технология за бръснене Super Lift & Cut с две ножчета

Бръсне дори и при едва наболата брада

Прецизна режеща система

Гладък допир до кожата

Удобни бръснещи глави



бръснещи глави HQ8/50

Акценти Спецификации

Технология Super Lift & Cut

Система с две ножчета на вашата самобръсначка

Philips: първото ножче повдига, а второто отрязва –

за по-удобно и гладко бръснене.

Прецизна режеща система

Тази самобръсначка Philips има ултратънки глави с

прорези за бръснене на дълги косми и отвори за

бръснене на най-късата набола брада.

Удобни бръснещи глави

Профилът на тези бръснещи глави Philips е щадящ за

кожата и позволява гладък контакт с нея за

комфортно бръснене.

 

Бръснещи глави

Бръснещи глави в една опаковка: 3

За модели: HQ7100, HQ7140, HQ7160, HQ7180,

HQ7200, HQ7240, HQ7290, HQ7742, HQ7760,

HQ7762, HQ7780, HQ7782, HQ8445, HQ8830,

HQ8850, HQ8870, HQ8880, HQ8882, HQ8890,

HQ8894, AT750, AT751, AT890, AT891, HQ7120,

HQ7141, HQ7142, HQ7143, HQ7165, HQ7260,

HQ7300, HQ7310, HQ7320, HQ7330, HQ7340,

HQ7350, HQ7360, HQ7363, HQ7380, HQ7390,

HQ7890, HQ8825, HQ8845, HQ8865, HQ8875,

HQ8885, HQ8893, PT710, PT715, PT720, PT725,

PT730, PT735, PT860, PT870

Надстроени бръснещи глави: HQ8 е заменено от

SH50

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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