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Behold din shaver i ny stand
Til alle SmartClean-systemer

Rensepatronen til SmartClean-systemet giver dig en praktisk metode til at rengøre,

smøre og opfriske din shaver, så den føles som ny hver dag

Sørger for, at din shaver fungerer perfekt

Det dobbelte filtreringssystem renser hår, skum og gel

Den aktive smøring reducerer friktion og slid på knivene

For en frisk og hygiejnisk barbering

Renser op til 10 gange bedre end vand

Hudvenlig formel giver en frisk og hygiejnisk barbering

Efterlader en frisk duft på skærene

Praktisk og nem at bruge

Renser effektivt shavere brugt med skum og gel

9 måneders praktisk rengøring

Til alle SmartClean-systemer



Rensepatron JC303/50

Vigtigste nyheder

Dobbelt filtreringssystem

Det dobbelte filtreringssystem renser hår, skum

og gel. Det unikke, dobbelte filter forhindrer, at

hår tilstopper skærene, og opretholder din

shavers perfekte ydeevne.

Aktiv smøring

Det aktive smøresystem reducerer friktion og

slid på skærene og knivene og bevarer

shaverens ydeevne som ny i længere tid.

Mere effektiv end vand

Det dobbelte filtreringssystem og den aktive

smøring efterlader shaveren op til 10 gange

renere end kun med vand

Hudvenlig formel

Den alkoholfri, hudvenlige formel giver en frisk

og hygiejnisk barbering, og den er designet til

at beskytte mod hudirritation

Frisk duft

Den nye patronvæske til SmartClean-systemet

har en enestående formel og en behagelig

duft. Den renser din shaver hygiejnisk og

efterlader en frisk duft på skærene.

Renser skum og gel

Philips SmartClean-systemet med

rensepatroner er det første rengøringssystem,

der effektivt renser shavere, som anvendes

sammen med skum og gel.

9 måneders forsyning

Én Philips-rensepatron holder til op til 3

måneders ugentlig brug. Denne pakke med 3

stk. giver dig 9 måneders omhyggelig rensning.

Til alle SmartClean-systemer

Rensepatronerne passer til alle shavere med

SmartClean-system.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Medfølgende dele

Rensepatron: 3 stk.

Kapacitet

Rensepatron: 3x 5,75 fl oz / 3x 170 ml
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