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baardstyleraccessoire
• SmartClick-accessoire
• 5 lengte-instellingen

RQ111/50

Toon uw eigen stijl
Creëer meer mogelijkheden
De opzetbare baardstyler maakt uw Philips SensoTouch- of arcitec elektrische scheerapparaat compleet, zodat u de stijl creëert
die u wilt.
Voordelen

Gebruiksvriendelijk
• Precisietrimmer voor het aanbrengen van de fijne details in uw stijl

Trimmen + stylen + scheren
• Baard- en snorkam met 5 lengtestanden
• Upgrade uw scheerapparaat voor meer stijlen

Huidvriendelijk resultaat
• Eenvoudig op te zetten en af te nemen
• Afgeronde uiteinden en kam voorkomen huidirritatie

SmartClick

Kenmerken
Baard- en snorkam

Opzetbare styler

Met de baard- en snorkam kunt u een perfecte baard tot 5 mm onderhouden.

De opzetbare baardstyler is ontworpen om snorharen bijzonder kort te
trimmen terwijl uw huid nog steeds wordt beschermd.

Gemakkelijk opzetbaar en afneembaar

Maak van uw scheerapparaat een trimmer in twee eenvoudige stappen. 1.
Neem het scheerhoofd van het scheerapparaat; 2. Klik de baardstyler erop.

Upgrade uw scheerapparaat

Het SmartClick-baardstylerhulpstuk is compatibel met alle scheerapparaten
met het SmartClick-systeem.

Precisietrimmer

De kam kunt u eenvoudig verwijderen en verwisselen voor de
precisietrimmer met stoppelbaardstand van 0,5 mm.

Specificaties
Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan
zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Creëer uw eigen look
Stijlen

Afmetingen van de verpakking
Korte baard
Stoppelbaard

Scheersysteem
Type kam:
Diverse lengtestanden

5 lengtestanden
0,5 mm tot 5 mm

Inhoud
Omhulsel

Kam
Precisietrimmer

SmartClick-hulpstuk
Geschikt voor
producttype

Shaver series 9000 (S9xxx)
Shaver series 7000 (S7xxx)
SensoTouch 3D (RQ12xx)
SensoTouch 2D (RQ11xx)
arcitec (RQ10xx)

Hoogte
Breedte
Diepte
Nettogewicht
Brutogewicht
EAN
Aantal producten
Land van herkomst
Harmonised Systemscode

11,40 cm
9,90 cm
3,80 cm
0,04 kg
0,08 kg
08710103582359
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Omdoos
Lengte
Breedte
Hoogte
Brutogewicht
EAN
Aantal consumentenverpakkingen

12,40 cm
10,40 cm
12,60 cm
0,27 kg
18710103582356
3
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