
capete de bărbierit

PowerTouch

 
Capete TripleTrack

Pentru PowerTouch (PT9xx)

Pentru AquaTouch (AT9xx)

Pentru HQ81xx, HQ82xx

 
HQ9/50

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%.

Compatibilitate

Capete de schimb pentru aparatele de bărbierit PowerTouch

Eficient şi confortabil

Tehnologia pentru bărbierit Super Lift & Cut cu lamă dublă

Urmăreşte fiecare linie a feţei şi a gâtului

Sistem Reflex Action

Un bărbierit rapid şi eficient

Capete de bărbierit Speed-XL pentru bărbierit rapid şi precis

Rade şi cele mai mici fire de păr

Sistem de tăiere precis



capete de bărbierit HQ9/50

Repere Specificaţii

Compatibile cu PowerTouch

Capetele de schimb HQ9 sunt compatibile cu

aparatele de bărbierit PowerTouch (PT9xx) şi

AquaTouch (AT9xx).

Tehnologia Super Lift & Cut

Sistemul cu două lame al aparatului dvs. de ras

Philips: prima lamă ridică, a doua taie pentru

un bărbierit eficient şi confortabil.

Sistem Reflex Action

Urmăreşte automat fiecare linie a feţei şi a

gâtului.

Capete de bărbierit Speed-XL

Cele trei lame de bărbierire oferă o suprafaţă

de bărbierire cu 50 % mai mare pentru bărbierit

mai rapid şi mai precis. *comparativ cu

capetele de bărbierit rotative standard.

Sistem de tăiere precis

Aparatul de ras Philips are capete ultrasubţiri

cu fante pentru părul lung şi orificii pentru

bărbierirea celor mai scurte fire.

 

Capete de bărbierit

Capete de bărbierit per ambalaj: 3

Se potriveşte la tipurile de produs: 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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