
Приставка тример за

брада

SmartClick

  Приставка SmartClick

5 настройки за дължина

 

RQ111/50

Покажете своя стил
Разширете възможностите си

Приставката за оформяне на брада допълва електрическата ви самобръсначка Philips

SensoTouch или arcitec, за да можете да създадете желания стил.

Лесна употреба

Прецизен тример за оформяне на фините детайли

Подстригване + оформяне + бръснене

Гребен за брада и мустаци с 5 настройки за дължина

Подобрете самобръсначката си за повече възможности

Нежност към кожата

Лесно се поставя и сваля

Заоблените краища и гребен не дразнят кожата



Приставка тример за брада RQ111/50

Акценти Спецификации

Гребен за брада и мустаци

Гребенът за брада и мустаци ви позволява да

поддържате идеална брада до 5 мм.

Лесно поставяне и сваляне с щракване

Превърнете самобръсначката си в машинка за

подстригване с 2 лесни стъпки. 1. Извадете

бръснещата глава от самобръсначката. 2. Поставете

приставката за оформяне на брада.

Прецизен тример

Просто махнете гребена, за да използвате прецизния

тример с настройка от 0,5 мм за набола брада.

Приставка за оформяне на брада

Приставката за оформяне на брада е проектирана да

подрязва мустаците изключително късо, защитавайки

кожата ви.

Подобрете самобръсначката си

Тример за оформяне на брада SmartClick е

съвместима с всички гами със система SmartClick.

 

Създайте стила, който желаете

Стилове: Къса брада, Набола брада

Подстригваща система

Тип гребен: 5 настройки за дължина

Различни настройки за дължина: 0,5 мм до 5 мм

Съдържание

Опаковка: Гребен, Прецизен тример

Приставка SmartClick

За продуктов тип: Shaver series 9000 (S9xxx),

Самобръсначки Серия 7000 (S7xxx), SensoTouch 3D

(RQ12xx), SensoTouch 2D (RQ11xx), arcitec

(RQ10xx)

 

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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