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Behåll rakapparaten i nyskick
För all SmartClean-system

Med rengöringspatronen för SmartClean-systemet kan du på ett bekvämt sätt

rengöra, smörja och fräscha upp din rakapparat så att den känns som ny varje

dag.

Ser till att rakapparaten fungerar optimalt

Dubbelfiltersystem tar bort hår, lödder och gel

Den aktiva smörjningen reducerar friktion och slitage på rakbladen

För en fräsch och hygienisk rakning

Rengör upp till 10 gånger bättre än vatten

Hudvänlig lösning för en frisk och hygienisk rakning

Ger rakhuvuden en fräsch doft

Bekväm och lätt att använda

Rengör effektivt rakapparater med skum och gel

1 års bekväm rengöring

För all SmartClean-system
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Funktioner

Dubbelfiltersystem

Dubbelfiltersystemet tar bort hår, lödder och

gel. Det unika dubbelfiltret förhindrar att

hårstrån täpper till rakhuvudena och bibehåller

rakapparatens utmärkta prestanda.

Aktiv smörjning

Den aktiva smörjningen reducerar friktion och

slitage på rakhuvudena och rakbladen, så att

rakapparaten känns som ny längre.

Mer effektivt än vatten

Dubbelfiltersystemet och den aktiva

smörjningen gör rakapparaten upp till 10

gånger renare än om enbart vatten används

Hudvänlig lösning

Den alkoholfria, hudvänliga lösningen ger dig

en fräsch och hygienisk rakning, och den är

utformad för att skydda mot hudirritation

Ny doft

Den nya patronvätskan för SmartClean-

systemet har en unik sammansättning och en

behaglig doft. Den rengör rakapparaten på ett

hygieniskt sätt och ger rakhuvudena en fräsch

doft.

Rengöringsskum- och gel

Philips SmartClean-systemet med

rengöringspatroner är det första

rengöringssystemet för rakapparater som

effektivt rengör rakapparater som används med

rakskum och -gel.

1 års användning

En rengöringspatron från Philips räcker för

användning varje vecka i upp till tre månader.

Det här 4-packet ger dig bekväm rengöring i ett

år.

För all SmartClean-system

Rengöringspatronerna är lämpliga för alla

rakapparater med SmartClean-systemet.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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Specifikationer

Medföljande tillbehör

Rengöringspatron: 4 delar

Kapacitet

Rengöringspatron: 4 x 170 ml
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