
capete de bărbierit

 

TripleTrack

Unitate de înlocuire

 
RQ10/50

Asigură un bărbierit precis
Pentru rezultate optime, schimbă capetele la fiecare 2 ani

Pe parcursul a doi ani, capetele aparatului tău de bărbierit taie 9 milioane de fire de păr de pe faţa ta. Înlocuieşte

capetele aparatului tău de bărbierit şi revin-o la o performanţă de 100%

Eficient şi confortabil

Tehnologia pentru bărbierit Super Lift & Cut cu lamă dublă

Un bărbierit rapid şi eficient

Capete de bărbierire Triple-Track cu 50% mai multă suprafaţă de bărbierire

Perfect, chiar şi pe gât

Flex & Pivot Action urmăreşte fiecare linie a feţei dumneavoastră

Înlocuire simplă

Uşor, cu un clic



capete de bărbierit RQ10/50

Repere Specificaţii

Capete de bărbierire Triple-track

Cele trei linii de bărbierire ale capetelor de

bărbierire Triple-Track oferă o suprafaţă de

radere cu 50% mai mare decât cea standard a

capetelor de bărbierire rotative cu o singură

linie.

Flex & Pivot Action

Trei capete flexibile independent într-un aparat

de ras care pivotează într-o mişcare complexă.

Această combinaţie unică asigură un contact

optim cu pielea din zonele curbate pentru a

prinde chiar şi cele mai dificile fire de pe gât.

Tehnologia Super Lift & Cut

Sistemul cu două lame al aparatului dvs. de ras

Philips: prima lamă ridică, a doua taie pentru

un bărbierit eficient şi confortabil.

Uşor, cu un clic

Schimbă uşor unitatea ta de bărbierit, utilizând

sistemul nostru cu clic.

 

Capete de bărbierire

Se potriveşte la tipurile de produs: RQ1050,

RQ1060, RQ1075, RQ1085, RQ1095, RQ1051,

RQ1052, RQ1053, RQ1061, RQ1062, RQ1076,

RQ1077, RQ1087, RQ1090

Unităţi de bărbierit într-un pachet: 1

 

 

© 2018 Koninklijke Philips N.V.

Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără

preaviz. Mărcile comerciale sunt

proprietatea Koninklijke Philips N.V.

sau a deţinătorilor lor legali.

Data apariţiei 2018‑12‑10

Versiune: 7.0.1

12 NC: 0000 000

00000

EAN: 08 71010 35360 24

www.philips.com

http://www.philips.com/

