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5 setări de lungime

 

RQ111/50

Etalează-ţi stilul
Extinde-ţi posibilităţile

Accesoriul de aranjare a bărbii cu ataşare printr-un clic vine în completarea

aparatului tău de bărbierit SensoTouch sau Arcitec de la Philips, pentru a-ţi putea

crea stilul dorit.

Uşor de utilizat

Dispozitiv de tundere de precizie pentru a crea detaliile fine ale stilului tău

Tuns + aranjat + bărbierit

Pieptene pentru barbă şi mustaţă cu 5 setări de lungime

Upgradează-ţi aparatul de bărbierit pentru mai multe stiluri

Performanţă delicată cu pielea

Se ataşează şi detaşează cu uşurinţă printr-un clic

Vârfurile rotunjite şi pieptenul previn iritarea pielii



accesoriu pentru stilizarea bărbii RQ111/50

Repere Specificaţii

Pieptene pt. barbă & mustaţă

Pieptenele pentru barbă şi mustaţă îţi permite

să păstrezi o barbă perfectă de până la 5 mm.

Uşor de ataşat şi demontat

Transformă-ţi aparatul de bărbierit într-un

dispozitiv de tundere în 2 paşi simpli. 1. Scoate

capul de radere din aparatul de bărbierit; 2.

Ataşează printr-un clic accesoriul de aranjare a

bărbii.

Aparat de tuns de precizie

Pur şi simplu scoate pieptenul pentru a utiliza

dispozitivul de tundere de precizie cu setarea

pentru aspect nebărbierit la 0,5 mm.

Accesoriu cu ataşare printr-un clic

Accesoriul de aranjare a bărbii cu ataşare

printr-un clic este conceput să tundă favoriţii

foarte scurt, protejându-ţi în acelaşi timp

pielea.

Upgradează-ţi aparatul de bărbierit

Accesoriul de aranjare a bărbii, SmartClick,

este compatibil cu toate gamele de aparate de

bărbierit cu sistem SmartClick.

 

Creează-ţi stilul dorit

Stiluri: Barbă scurtă, Aspect nebărbierit

Sistem de tăiere

Tip pieptene: 5 setări de lungime

Gama setărilor de lungime: 0,5 mm până la 5

mm

Conţinut

Ambalaj: Pieptene, Aparat de tuns de precizie

Accesoriu SmartClick

Se potriveşte tipurilor de produs: Aparat de

bărbierit seria 9000 (S9xxx), Aparat de

bărbierit seria 7000 (S7xxx), SensoTouch 3D

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

(RQ10xx)

 

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile,

consumul de energie şi emisiile de CO2.

Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire

semnificativă a mediului în unul sau mai

multe domenii de interes Philips Green –

eficienţă energetică, ambalare, substanţe

periculoase, greutate, reciclare şi casare şi

fiabilitate pe viaţă.
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