
cabeças de corte

 
TripleTrack

Unidade de substituição

 
RQ10/50

Mantenha um barbear rente
Subst. as cabeças a cada 2 anos p/ obter os melhores resultados

Em dois anos, as cabeças da sua máquina de barbear cortam 9 milhões de pêlos do seu rosto. Substitua as

cabeças da máquina de barbear e obtenha novamente um desempenho a 100%

Barbear rente e confortável

Tecnologia de barbear Super Lift & Cut com sistema de lâmina dupla

Um barbear rápido e rente

Cabeças de corte Triple-Track com mais 50% de superfície de corte

Perfeitamente rente, mesmo no pescoço

Acção flexível e rotativa que segue cada curva

Substituição simples

Desencaixe e encaixe fácil



cabeças de corte RQ10/50

Destaques Especificações

Cabeças de corte Triple-Track

Os três anéis de corte Triple Track

proporcionam uma superfície de corte 50 %

superior em relação às cabeças de corte

padrão com apenas um anel de corte.

Acção flexível e rotativa

Três cabeças flexíveis independentes num

acessório de corte que roda com liberdade

total de movimento. Esta combinação única

garante um óptimo contacto com a pele em

áreas curvas para agarrar mesmo os pêlos

mais curtos no pescoço.

Tecnologia Super Lift & Cut

Sistema de lâmina dupla da sua máquina de

barbear Philips: a primeira lâmina levanta e a

segunda lâmina corta para obter um barbear

confortável e rente.

Desencaixe e encaixe fácil

Substitua facilmente a sua unidade de corte,

utilizando o nosso sistema de desencaixe e

encaixe.

Cabeças de corte

Compatível com os produtos: RQ1050,

RQ1060, RQ1075, RQ1085, RQ1095, RQ1051,

RQ1052, RQ1053, RQ1061, RQ1062, RQ1076,

RQ1077, RQ1087, RQ1090

Unidades de barbear por embalagem: 1
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