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Zaručene hladké oholenie
Pre najlepšie výsledky vymieňajte holiace hlavy každé 2 roky

Hlavy vášho holiaceho strojčeka počas dvoch rokov oholia na vašej tvári až

9 miliónov chĺpkov. Vymeňte holiace hlavy a znova získajte 100 % výkon.

Kompatibilita

Náhradné holiace hlavy pre holiace strojčeky SensoTouch 2D

Sleduje jedinečné obrysy vašej tváre

Systém GyroFlex 2D sa jednoducho prispôsobí každej krivke

Senzačne hladké holenie

Holiace strojčeky s funkciou Super Lift&Cut Action

Elektrický holiaci strojček, ktorý sa postará o vašu pokožku

Tesnenie Aquatec pre pohodlné suché aj osviežujúco mokré holenie

Hladký systém SkinGlide s nízkym trením pre minimálne podráždenie

Jednoduchá výmena

Jednoduché odpojenie a pripojenie „cvaknutím“



Holiaca jednotka RQ11/50

Hlavné prvky Technické údaje

Kompatibilné so strojčekmi SensoTouch 2D

Náhradné holiace hlavy RQ11 sú kompatibilné

s holiacimi strojčekmi SensoTouch 2D (RQ11xx).

GyroFlex 2D

Systém sledovania kontúr GyroFlex 2D na

tomto holiacom strojčeku sa ľahko prispôsobí

krivkám vašej tváre, takže minimalizuje potrebu

príliš silného pritláčania a zabráni podráždeniu

a súčasne zaručí hladké oholenie.

Funkcia Super Lift&Cut Action

Dvojčepeľový systém zabudovaný do

elektrického holiaceho strojčeka Philips zdvíha

chĺpky a umožňuje pohodlné a hladké

oholenie pod úroveň pokožky.

Aquatec

Tesnenie Aquatec tohto elektrického holiaceho

strojčeka pre použitie na mokrej aj suchej

pokožke vám umožní vybrať si preferovaný

spôsob holenia. Môžete využiť pohodlné suché

holenie alebo osviežujúce mokré holenie

pomocou holiaceho gélu alebo holiacej peny

pre výnimočne príjemnú starostlivosť o vašu

pokožku.

SkinGlide

Holiaca plocha SkinGlide s nízkym trením na

tomto elektrickom holiacom strojčeku sa hladko

kĺže po pokožke a poskytuje jednoduché a

hladké oholenie.

Jednoduché odpojenie a pripojenie

„cvaknutím“

Jednoducho vyklopte hlavu holiaceho strojčeka

Philips a pomocou dodanej čistiacej kefky

odstráňte zachytené chĺpky.

Holiace hlavy

Vhodné pre typ produktov: SensoTouch 2D

(RQ11xx)

Holiace jednotky v jednom balení: 1
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