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Säilytä parranajokoneesi uudenveroisena

Kaikkiin SmartClean-järjestelmiin

SmartClean-järjestelmän puhdistuskasetti puhdistaa, voitelee ja raikastaa

parranajokoneesi kätevästi ja pitää sen uudenveroisena.

Säilytä parranajokoneesi suorituskyky

Kaksinkertainen suodatin puhdistaa koneesta ihokarvat, vaahdon ja geelin

Aktiivinen voitelu ehkäisee kitkaa ja terien kulumista

Raikas ja hygieeninen parranajo

Puhdistaa 10 kertaa paremmin kuin vesi

Ihoystävällinen koostumus raikkaaseen ja hygieeniseen parranajoon

Jättää ajopäihin raikkaan tuoksun

Kätevä ja helppokäyttöinen

Poistaa tehokkaasti vaahto- ja geelijäämät

Pidä parranajokoneesi puhtaana 9 kuukauden ajan

Kaikkiin SmartClean-järjestelmiin



Puhdistuspatruuna JC303/50

Kohokohdat

Kaksinkertainen suodatin

Kaksinkertainen suodatin puhdistaa koneesta

ihokarvat, vaahdon ja geelin. Ainutlaatuinen

kaksoissuodatin estää ihokarvoja tukkimasta

ajopäitä ja varmistaa, että parranajokoneen

suorituskyky pysyy erinomaisena.

Aktiivinen voitelu

Aktiivinen voitelujärjestelmä vähentää

ajopäiden ja terien kitkaa ja kulumista sekä

pidentää parranajokoneen käyttöikää.

Vettä tehokkaampi

DualFiltration-järjestelmä ja aktiivinen voitelu

puhdistavat parranajokoneen kymmenen

kertaa pelkkää vettä tehokkaammin.

Ihoystävällinen koostumus

Alkoholiton, ihoystävällinen koostumus

raikastaa ja puhdistaa parranajokoneen ja

vähentää ihoärsytystä.

Raikas tuoksu

SmartClean-järjestelmän patruunoissa

käytetään uudenlaista nestettä, joka puhdistaa

parranajokoneen hygieenisesti ja jättää

ajopäihin raikkaan ja miellyttävän tuoksun.

Poistaa vaahto- ja geelijäämät

Puhdistuspatruunoilla toimiva Philips

SmartClean -järjestelmä on ensimmäinen

parranajokoneiden puhdistusjärjestelmä, joka

poistaa tehokkaasti kaikki vaahto- ja

geelijäämät.

Riittää 9 kuukaudeksi

Yksi Philipsin puhdistuspatruuna kestää

viikoittaisessa käytössä 3 kuukautta. Kolmen

patruunan pakkaus riittää siis 9 kuukaudeksi.

Kaikkiin SmartClean-järjestelmiin

Puhdistuspatruunat sopivat kaikkiin

parranajokoneisiin, joissa on SmartClean-

järjestelmä.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Pakkauksen sisältö

Puhdistuspatruuna: 3 kpl

Kapasiteetti

Puhdistuspatruuna: 3 x 170 ml
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