
Stylingtilbehør til
skæg

SmartClick

 
SmartClick-tilbehør

5 længdeindstillinger

 

RQ111/50

Vis din stil
Udvid dine muligheder

Beard Styler til at klikke på supplerer din Philips SensoTouch eller Arcitec elektriske

shaver, så du kan skabe lige den stil, du ønsker.

Nem at anvende

Præcisionstrimmer til at skabe de fine detaljer til din stil

Trim + style + shave

Kam til skæg og overskæg med 5 længdeindstillinger

Opgrader din shaver for at få flere stilarter

Hudvenlig

Klikkes nemt af og på

Afrundede ender og kam forebygger hudirritation



Stylingtilbehør til skæg RQ111/50

Vigtigste nyheder Specifikationer

Kam til skæg og overskæg

Kammen til skæg og overskæg giver dig

mulighed for at opretholde et perfekt skæg på

op til 5 mm.

Nemt klik af/klik på-system

Lav din shaver om til en trimmer i 2 enkle trin.

1. Løft shaverhovedet ud af shaveren; 2. Klik

Beard Styler på.

Præcisionstrimmer

Du skal blot fjerne kammen for at bruge

præcisionstrimmeren med en stubbeindstilling

på 0,5 mm.

Styler til at klikke på

Beard Styler til at klikke på er designet til at

trimme bakkenbarter meget korte, mens de

stadig beskytter din hud.

Opgrader din shaver

SmartClick-skægstylertilbehøret er kompatibelt

med hele shaversortimentet med SmartClick-

system.

 

Skab det look, du ønsker

Stilarter: Kort skæg, Skægstubbe

Klippesystem

Kammens type: 5 længdeindstillinger

Længdeindstillinger: 0,5 mm op til 5 mm

Indhold

Emballage: Kam, Præcisionstrimmer

SmartClick-tilbehør

Passer til produkttypen: Shaver series 9000

(S9xxx), Shaver series 7000 (S7xxx),

SensoTouch 3D (RQ12xx), SensoTouch 2D

(RQ11xx), arcitec (RQ10xx)

 

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt

garanteret lang levetid.
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