
holiace hlavy

 
Predaj skončil

Môžete si zakúpiť holiace hlavy
SH50

 
HQ8/50

Zaručene hladké oholenie
Pre najlepšie výsledky vymieňajte holiace hlavy každé 2 roky

Hlavy vášho holiaceho strojčeka počas dvoch rokov oholia na vašej tvári až

9 miliónov fúzov. Vymeňte holiace hlavy a získajte znova 100 % výkon.

Pohodlné a hladké

Výnimočná dvojčepeľová technológia holenia Lift & Cut

Oholí aj najkratšie strnisko

Precízny strihací systém

Dokonalý kontakt s pokožkou

Komfortné holiace hlavy



holiace hlavy HQ8/50

Hlavné prvky Technické údaje

Technológia Super Lift & Cut

Systém dvojitých čepelí vášho strojčeka

Philips: prvá čepeľ fúzy nadvihne, druhá čepeľ

ich oholí pre komfortné hladké oholenie.

Precízny strihací systém

Strojček Philips má mimoriadne tenké hlavy so

štrbinami na oholenie dlhých fúzov a

jedinečné otvory, ktoré sú navrhnuté na

zachytenie aj najkratšieho strniska.

Komfortné holiace hlavy

Profil týchto holiacich hláv Philips

prispôsobený pokožke umožňuje dokonalý

kontakt s pokožkou pre pohodlné oholenie.

 

Holiace hlavy

Holiace hlavy v jednom balení: 3

Vhodné pre typy produktov: 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

Vylepšené holiace hlavy: Model HQ8 bol

nahradený modelom SH50

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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