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Αξεσουάρ SmartClick

5 ρυθμίσεις μήκους

 

RQ111/50 Ανάδειξη του στυλ σας
Επεκτείνει τις δυνατότητές σας

Το κουμπωτό Beard Styler συμπληρώνει τη Philips SensoTouch ή την ηλεκτρική ξυριστική

μηχανή arcitec, για να δημιουργείτε την εμφάνιση που θέλετε.

Εύκολη χρήση

Τρίμερ ακριβείας για να δημιουργήσετε το δικό σας στυλ με κάθε λεπτομέρεια

Τριμάρισμα, περιποίηση και ξύρισμα

Χτένα για γένια και μουστάκι με 5 ρυθμίσεις μήκους

Αναβαθμίστε την ξυριστική σας μηχανή για περισσότερα στυλ

Απόδοση φιλική προς την επιδερμίδα

Κουμπώνει και ξεκουμπώνει με ευκολία

Στρογγυλεμένα άκρα και χτένα που δεν ερεθίζει το δέρμα



Αξεσουάρ Beard Styler RQ111/50

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Οδηγός για γένια και μουστάκι

Η χτένα για γένια και μουστάκι σάς επιτρέπει να

διατηρείτε τέλεια γένια σε μήκος έως 5 χιλ.

Εύκολη αντικατάσταση με ένα κλικ

Μετατρέψτε την ξυριστική μηχανή σε τρίμερ σε 2

εύκολα βήματα. 1. Ανασηκώστε και αφαιρέστε την

κεφαλή ξυρίσματος από την ξυριστική μηχανή, 2.

Κουμπώστε το Beard Styler.

Τρίμερ ακριβείας

Απλά αφαιρέστε τη χτένα για να χρησιμοποιήστε το

τρίμερ ακριβείας σε συνδυασμό με μια ρύθμιση για

"αξύριστη εμφάνιση" 0,5 χιλ.

Εξάρτημα περιποίησης γενιών

Το εξάρτημα Beard Styler είναι σχεδιασμένο για να

τριμάρετε τις φαβορίτες σας σε εξαιρετικά κοντό

μήκος, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει την επιδερμίδα

σας.

Αναβαθμίστε την ξυριστική μηχανή σας

Το εξάρτημα περιποίησης γενιών SmartClick είναι

συμβατό με όλες τις σειρές ξυριστικών μηχανών με

σύστημα SmartClick.

 

Δημιουργήστε το στυλ που θέλετε

Στυλ: Κοντό μούσι, Μούσι

Σύστημα κοπής

Τύπος χτένας: 5 ρυθμίσεις μήκους

Εύρος ρυθμίσεων μήκους: 0,5 χιλ. έως και 5 χιλ.

Περιεχόμενο

Περίβλημα: Χτένα οδηγός, Τρίμερ ακριβείας

Εξάρτημα SmartClick

Κατάλληλο για τον τύπο: Shaver series 9000 (S9xxx),

Shaver series 7000 (S7xxx), SensoTouch 3D

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

(RQ10xx)

 

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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