
Cartuş de curăţare

 

Pachet de 2

Curăţă

Lubrifiază

Reîmprospătează

 

JC302/50

Păstrează-ţi aparatul de bărbierit ca nou
Pentru toate sistemele SmartClean

Cartuşul de curăţare pentru sistemul SmartClean îţi oferă o cale comodă de a

curăţa, de a lubrifia şi de a reîmprospăta aparatul de bărbierit, pentru o senzaţie

nouă în fiecare zi

Menţine performanţele ridicate ale aparatului tău de bărbierit

Sistemul cu filtru dublu curăţă părul, spuma şi gelul

Lubrifierea activă reduce frecarea şi uzura lamelor

Pentru un bărbierit răcoritor şi igienic

Curăţă până la 10x mai bine decât apa

Formulă delicată cu pielea pentru un bărbierit răcoritor şi igienic

Lasă un parfum proaspăt pe capetele tale de bărbierit

Convenabil şi uşor de utilizat

Curăţă eficient aparatele de ras utilizate cu spumă şi gel

6 luni de curăţare comodă

Pentru toate sistemele SmartClean



Cartuş de curăţare JC302/50

Repere

Sistem cu filtru dublu

Sistemul cu filtru dublu curăţă părul, spuma şi

gelul. Filtrul dublu unic împiedică părul să

blocheze capetele de bărbierit, menţinând

performanţa excelentă a aparatului de bărbierit.

Lubrifiere activă

Sistemul de lubrifiere activă reduce frecarea şi

uzarea capetelor de bărbierit şi a lamelor,

ajutând aparatul să funcţioneze ca nou pentru

mai mult timp.

Mai eficient decât apa

Sistemul DualFiltration şi cel de lubrifiere

activă lasă aparatul de bărbierit de până la 10

ori mai curat decât o face apa

Formulă delicată cu pielea

Formula delicată fără alcool oferă un bărbierit

răcoritor şi igienic, fiind concepută să protejeze

împotriva iritaţiei

Miros proaspăt

Lichidul noului cartuş al sistemului SmartClean

are o formulă unică şi un parfum plăcut. Curăţă

aparatul de bărbierit în detaliu, lăsând un

parfum de prospeţime pe capetele de bărbierit.

Curăţă spuma şi gelul

Sistemul Philips SmartClean cu cartuşe de

curăţare este primul sistem de curăţare a

aparatelor de bărbierit, care curăţă eficient

aparatele folosite cu spumă şi gel.

Rezervă pentru 6 luni

Un cartuş de curăţare Philips durează până la 3

luni de utilizare săptămânală. Acest pachet de

2 îţi oferă 6 luni de curăţare comodă.

Pentru toate sistemele SmartClean

Cartuşele de curăţare sunt compatibile cu toate

aparatele de bărbierit echipate cu sistemul

SmartClean.

Philips Green Logo

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii de focalizare ecologice Philips –

eficienţă energetică, ambalare, substanţe

periculoase, greutate, reciclare şi casare şi

fiabilitate pe viaţă.
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Specificaţii

Articole incluse

Cartuş de curăţare: 2 buc.

Capacitate

Cartuş de curăţare: 2x 5,75 fl oz / 2x 170 ml
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