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JC302/50

Udržujte svůj holicí strojek jako nový
Pro všechny systémy SmartClean

Čisticí kazeta pro systém SmartClean poskytuje pohodlný způsob čištění,

promazání a obnovení, holicí strojek jako nový

Udržujte maximální výkonnost holicího strojku

Dvojitý filtrační systém se postará o chloupky, pěnu i gel

Aktivní promazávání snižuje tření a opotřebení břitů

Pro osvěžující a hygienické holení

Čistí až 10x lépe než voda

Složení šetrné k pokožce pro osvěžující a hygienické oholení

Zanechává na holicích hlavách osvěžující vůni

Pohodlný a snadno použitelný

Efektivně čistí holicí strojky používané spolu s pěnou nebo gelem

6 měsíců pohodlného holení

Pro všechny systémy SmartClean



Čisticí kazeta JC302/50

Přednosti

Dvojitý filtrační systém

Dvojitý filtrační systém se postará o chloupky,

pěnu i gel. Unikátní dvojitý filtr zabraňuje

chloupkům před ucpáním holicích hlav a

udržuje tak holicí strojek ve výborném stavu.

Aktivní promazávání

Aktivní lubrikační systém snižuje tření a

opotřebení holicích hlav i nožů. Díky tomu

bude váš holicí strojek fungovat jako nový.

Efektivnější než voda

Systém DualFiltration a systém aktivního

promazávání udržuje holicí strojek 10krát čistší

než pouhá voda

Složení šetrné k pokožce

Složení bez obsahu alkoholu a šetrnost

k pokožce poskytuje jemné a hygienické holení

a je navrženo tak, aby chránilo vaši pokožku

před poškozením

Osvěžující vůně

Směs obsažená v nové kazetě pro systém

SmartClean má unikátní složení a příjemně

voní. Čistí holicí strojek a zanechává čerstvou

vůní na holicích hlavách.

Čistí pěnu a gel

Systém Philips SmartClean s čisticími kazetami

je první čisticí systém určený pro holicí strojek,

který umí efektivně čistit holicí strojky

s použitím pěny a gelu.

Zásoba na 6 měsíců

Jedna čisticí kazeta Philips při použití jednou

týdně vydrží až 3 měsíce. Toto balení 2 kusů

tedy zajistí 6 měsíců pohodlného čištění.

Pro všechny systémy SmartClean

Čisticí kazety jsou vhodné pro všechny holicí

strojky se systémem SmartClean.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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Specifikace

Balení obsahuje

Čisticí kazeta: 2 ks

Kapacita

Čisticí kazeta: 2x 170 ml
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