
Holicí hlava

Shaver series 7000
SensoTouch

 
Břity DualPrecision

Náhradní jednotka

Hodí se k SensoTouch 2D
(RQ11xx)

 
RQ11/50

Zachovejte hladké oholení
Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, měňte hlavy každé

2 roky

Během dvou let váš holicí strojek zastřihne 9 milionů chloupků na tváři. Vyměňte

hlavy holicího strojku a získejte zpět 100% výkon.

Kompatibilita

Náhradní hlavy pro holicí strojky SensoTouch 2D

Kopíruje jedinečné obrysy vaší tváře

Systém GyroFlex 2D se snadno přizpůsobuje zakřivení

Senzačně hladké oholení

Holicí strojky se systémem Super Lift&Cut

Elektrický holicí strojek, který pečuje o vaši pokožku

Těsnění Aquatec umožňuje pohodlné suché i osvěžující mokré holení

Hladký systém SkinGlide s nízkým třením minimalizující podráždění

Jednoduchá výměna

Snadné odpojení, snadné připojení



Holicí hlava RQ11/50

Přednosti Specifikace

Kompatibilní s holicími strojky SensoTouch 2D

Náhradní hlavy RQ11 jsou kompatibilní

s holicími strojky SensoTouch 2D (RQ11xx).

GyroFlex 2D

Systém GyroFlex 2D pro kopírování obrysů

tváře v tomto holicím strojku se snadno

přizpůsobí všem křivkám na tváři a při

dokonalém oholení současně minimalizuje tlak

na pokožku a její podráždění.

Funkce Super Lift & Cut

Systém s dvojitým břitem, který je součástí

holicího strojku Philips, nadzvedává vousy pro

pohodlné oholení pod úrovní pokožky.

Aquatec

Suché a mokré těsnění Aquatec holicího strojku

nabízí možnost volby způsobu holení. Můžete

se pohodlně oholit na sucho nebo si dopřát

osvěžující mokré holení s využitím gelu nebo

pěny pro zvýšené pohodlí pokožky.

SkinGlide

Systém SkinGlide s nízkým třením u tohoto

holicího strojku se lehce pohybuje po pokožce

a umožňuje obzvlášť hladké a snadné holení.

Snadné odpojení, snadné připojení

Jednoduše otevřete hlavu svého holicího

strojku Philips a použijte dodaný čisticí kartáč

k odstranění vlasů.

 

Holicí hlavy

Vhodné pro následující výrobky: SensoTouch

2D (RQ11xx)

Holicích jednotek v balení: 1
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