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Винаги гладко бръснене
Сменяйте главите на всеки 2 години, за най-добри резултати

За две години главите на самобръсначката ви отрязват 9 милиона косъмчета по лицето ви.

Сменяйте главите на самобръсначката, за да я поддържате като нова.

Съвместимост

Сменяеми глави за самобръсначки SensoTouch 2D

Следва контурите на лицето

Системата GyroFlex 2D следва точно контурите на лицето

Изключително гладко бръснене

Самобръсначки с технология Super Lift&Cut

Електрическа самобръсначка, която се грижи за вашата кожа

Уплътнение Aquatec за удобно сухо или освежаващо мокро бръснене

SkinGlide за гладко бръснене с минимално триене, не предизвиква дразнене на кожата

Лесна смяна

Лесно сваляне, лесно поставяне



Бръснещ блок RQ11/50

Акценти Спецификации

Съвместимост със SensoTouch 2D

Сменяемите глави RQ11 са съвместими със

самобръсначки SensoTouch 2D (RQ11xx).

GyroFlex 2D

Системата GyroFlex 2D на тази самобръсначка следва

точно контурите на лицето ви, намалявайки до

минимум натиска и дразненето за гладко бръснене.

Функция Super Lift & Cut

Системата с две ножчета, вградена в електрическата

самобръсначка Philips, повдига косъмчетата за

комфортно отрязване в дълбочина и за по-гладко

бръснене.

Aquatec

Уплътнението Aquatec за сухо и мокро бръснене на

тази електрическа самобръсначка ви позволява да

изберете бръсненето, което предпочитате. Можете

да избирате между удобно сухо или освежаващо

мокро бръснене с гел или пяна за максимален

комфорт на кожата.

SkinGlide

Бръснещата повърхност SkinGlide с ниска степен на

триене на тази електрическа самобръсначка се плъзга

гладко по кожата за лесно бръснене от близо.

Лесно сваляне, лесно поставяне

Просто разгънете главата на самобръсначката Philips

и използвайте приложената четка за почистване, за

да отстраните отрязаните косми.

Бръснещи глави

За продуктов тип: SensoTouch 2D (RQ11xx)

Бръснещи блокове в една опаковка: 1
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