
cabeças de corte

PowerTouch

 
Cabeças TripleTrack

Compatíveis com PowerTouch
(PT9xx)

Compatíveis com AquaTouch
(AT9xx)

Compatíveis com HQ81xx,
HQ82xx

 
HQ9/50

Mantenha um barbear rente
Subst. as cabeças a cada 2 anos p/ obter os melhores

resultados

Num período de dois anos, as cabeças da sua máquina de barbear cortam 9

milhões de pêlos do seu rosto. Substitua as cabeças da máquina de barbear e

obtenha novamente um desempenho a 100%.

Compatibilidade

Cabeças de substituição para máquinas de barbear PowerTouch

Barbear rente e confortável

Tecnologia de barbear Super Lift & Cut com sistema de lâmina dupla

Ajusta-se a cada curva do seu rosto e pescoço

Sistema Reflex Action

Um barbear rápido e rente

Cabeças de corte Speed-XL para um barbear rápido e rente

Barbeia até os pêlos mais curtos

Precision Cutting System



cabeças de corte HQ9/50

Destaques Especificações

Compatíveis com as máquinas de barbear

PowerTouch

As cabeças de substituição HQ9 são

compatíveis com as máquinas de barbear

PowerTouch (PT9xx) e AquaTouch (AT9xx).

Tecnologia Super Lift & Cut

Sistema de lâmina dupla da sua máquina de

barbear Philips: a primeira lâmina levanta e a

segunda lâmina corta para obter um barbear

confortável e rente.

Sistema Reflex Action

Ajusta-se automaticamente a cada curva do

seu rosto e pescoço.

Cabeças de corte Speed-XL

As três superfícies de corte das cabeças de

corte proporcionam mais 50% de superfície de

corte para um barbear rápido e rente.

*Comparação com cabeças de corte rotativas

convencionais.

Precision Cutting System

A máquina de barbear Philips tem cabeças

ultra finas com ranhuras para cortar pêlos

compridos e orifícios para cortar os pêlos mais

curtos.

 

Cabeças de corte

Cabeças de corte por embalagem: 3

Compatível com os produtos: HQ8140,

HQ8142, HQ8150, HQ8160, HQ8170 C&C,

HQ8174, HQ9100, HQ9140, HQ9160,

HQ9170, HQ8141, HQ8155, HQ8172, HQ8173,

HQ8200,

HQ8240, HQ8241, HQ8250, HQ8253,

HQ8260, HQ8261, HQ8270, HQ8290,

HQ9161, HQ9190, HQ9199, PT920
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