
Unitate de bărbierit

Shaver series 7000
SensoTouch

 
Lame DualPrecision

Unitate de schimb

Pentru SensoTouch 2D (RQ11xx)

 
RQ11/50

Asigură un bărbierit precis
Pentru rezultate optime, schimbă capetele la fiecare 2 ani

Pe parcursul a doi ani, capetele aparatului tău de bărbierit taie 9 milioane de fire

de păr de pe faţa ta. Înlocuieşte capetele aparatului de bărbierit şi revin-o la o

performanţă de 100 %.

Compatibilitate

Capete de schimb pentru aparatele de bărbierit SensoTouch 2D

Urmează contururile unice ale feţei tale

Sistemul GyroFlex 2D se adaptează uşor la curbele feţei tale

Bărbierit ușor

Aparate bărbierit cu acţiune Super Lift&Cut

Un aparat de ras electric, care are grijă de pielea ta

Sistem Aquatec, pentru un bărbierit uscat şi confortabil sau umed şi răcoritor

SkinGlide, cu frecare minimă, pentru reducerea iritării

Înlocuire simplă

Uşor, cu un clic



Unitate de bărbierit RQ11/50

Repere Specificaţii

Compatibile cu SensoTouch 2D

Capetele de schimb RQ11 sunt compatibile cu

aparatele de bărbierit SensoTouch 2D (RQ11xx).

GyroFlex 2D

Sistemul GyroFlex 2D al aparatului de bărbierit

care urmează contururile se adaptează uşor la

curbele feţei, reducând presiunea şi iritaţia la

minim pentru un bărbierit eficient.

Acţiune Super Lift & Cut

Sistemul cu două lame încorporat în aparatul

de bărbierit electric Philips ridică firele de păr

pentru a tăia confortabil sub nivelul pielii,

pentru un bărbierit mai precis.

Aquatec

Etanşarea umedă şi uscată a aparatului de

bărbierit electric Aquatec îţi permite să alegi

cum preferi să te bărbiereşti. Te poţi bărbieri

confortabil cu pielea uscată, cât şi cu pielea

umedă utilizând un gel sau o spumă de ras

pentru confort suplimentar al pielii.

SkinGlide

Suprafaţa de bărbierit a aparatului de ras

electric SkinGlide cu frecare minimă trece lin

pe pielea ta, pentru un bărbierit foarte precis.

Uşor, cu un clic

Doar deschide capul aparatului de bărbierit

Philips şi foloseşte peria de curăţare inclusă

pentru a îndepărta firele de păr.

Capete de bărbierit

Se potriveşte tipurilor de produs: SensoTouch

2D (RQ11xx)

Unităţi de bărbierit într-un pachet: 1
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