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Винаги гладко бръснене
Сменяйте главите на всеки 2 години, за най-добри резултати
Всяка година вашите ножчета изминават разстояние, равно на височината на връх Еверест ... 10 пъти! А след толкова усилия и
най-добрите материали може да загубят остротата си. Запазете върховите работни показатели на вашата самобръсначка -
сменяйте главите на всеки 2 години.

Гладко и удобно
Технология за бръснене Super Lift & Cut с две ножчета

Бръсне дори и при едва наболата брада
Прецизна режеща система

Бързо и гладко бръснене
Бръснещи глави Triple-Track с 50% по-голяма бръснеща повърхност

Идеално гладко, дори на врата
Действието Flex & Pivot следва всяка извивка



Бръснещ блок RQ10/40

Акценти Спецификации
Технология Super Lift & Cut

Система с две ножчета на вашата самобръсначка
Philips: първото ножче повдига, а второто отрязва –
за по-удобно и гладко бръснене.

Прецизна режеща система

Тази самобръсначка Philips има ултратънки глави с
прорези за бръснене на дълги косми и отвори за
бръснене на най-късата набола брада.

Бръснещи глави Triple-Track

Трите пръстена на бръснещите глави Triple-Track
предлагат 50% по-голяма площ на бръснене от
обичайните ротационни бръснещи глави с един
пръстен.

Действие Flex & Pivot

Три независимо огъващи се глави в един бръснещ
блок, завъртащ се с пълна степен на свобода. Тази
уникална комбинация осигурява най-добър контакт с
кожата в зоните с извивки, за да се уловят и най-
проблемните косъмчета по врата.

 

Бръснещ блок
За модели: 1050X, 1059X, 1090X, RQ1050, RQ1051,
RQ1052, RQ1060, RQ1061, RQ1062, RQ1075,
RQ1076, RQ1077, RQ1085, RQ1087, RQ1090,
RQ1095

Бръснещи глави
Надстроени бръснещи глави: RQ10 е заменено от
SH70
Важно: Ако SH70 също е изчерпана, за съжаление
няма наличен заместител. SH71 не е съвместима със
самобръсначки SensoTouch или Arcitec.
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