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Ανανέωση για καλύτερα αποτελέσματα

Για να διατηρήσετε τη μέγιστη απόδοση της ξυριστικής μηχανής Philips, αντικαθιστάτε τις ξυριστικές κεφαλές κάθε 2 χρόνια.

Γρήγορο και βαθύ ξύρισμα

Ξυριστικές κεφαλές τριπλής διαδρομής για 50% μεγαλύτερη επιφάνεια ξυρίσματος

Ακολουθεί ιδανικά το μοναδικό περίγραμμα του προσώπου σας

Το σύστημα GyroFlex 3D της Philips προσαρμόζεται άψογα σε κάθε καμπύλη του προσώπου σας

Συναρπαστικά απαλό ξύρισμα

Ξυριστικές μηχανές SensoTouch με κατοχυρωμένο σύστημα Super Lift&Cut

Οι κεφαλές UltraTrack εντοπίζουν κάθε τρίχα με λίγες μόνο κινήσεις

Μια ηλεκτρική ξυριστική μηχανή, που φροντίζει το δέρμα σας

Κάλυμμα Aquatec για άνετο στεγνό και αναζωογονητικό υγρό ξύρισμα

Λεία επιφάνεια SkinGlide μικρής τριβής, για ελαχιστοποίηση των ερεθισμών

Απλή αντικατάσταση

Εύκολη αντικατάσταση με ένα κλικ
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Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

SkinGlide

Η μικρής τριβής ξυριστική επιφάνεια SkinGlide

γλιστράει απαλά στο δέρμα σας, επιτυγχάνοντας ένα

εξαιρετικά βαθύ ξύρισμα.

Ξυριστικές κεφαλές τριπλής διαδρομής

Τα τρία κανάλια ξυρίσματος στις ξυριστικές κεφαλές

τριπλής διαδρομής παρέχουν 50% μεγαλύτερη

επιφάνεια ξυρίσματος από τις άλλες ξυριστικές με

περιστροφικές κεφαλές.

Aquatec

Το κάλυμμα Aquatec για υγρό και στεγνό ξύρισμα

σας επιτρέπει να επιλέξετε το ξύρισμα που

προτιμάτε. Μπορείτε να απολαύσετε ένα άνετο στεγνό

ξύρισμα ή ένα αναζωογονητικό υγρό ξύρισμα με τζελ

ή αφρό ξυρίσματος για ακόμα πιο απαλό ξύρισμα.

Ξυριστική μηχανή GyroFlex 3D

Οι κεφαλές GyroFlex 3D, ακολουθούν το περίγραμμα

του προσώπου σας, προσαρμόζονται σε κάθε

καμπύλη του και ελαχιστοποιούν την πίεση και τους

ερεθισμούς του δέρματος.

Κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

τεχνολογία Super Lift&Cut

Το ενσωματωμένο σύστημα διπλής λεπίδας αυτής

της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής ανασηκώνει τις

τρίχες και τις κόβει άνετα κάτω από το επίπεδο της

επιδερμίδας, για βαθύ ξύρισμα.

Ξυριστικές κεφαλές UltraTrack

Απολαύστε βαθύ ξύρισμα που ελαχιστοποιεί τους

ερεθισμούς. Η ξυριστική κεφαλή διαθέτει 3

εξειδικευμένα σχέδια: εσοχές για κανονικές τρίχες,

κανάλια για μακριές ή επίπεδες τρίχες και οπές για

τα πιο κοντά γένια του προσώπου σας.

Εύκολη αντικατάσταση με ένα κλικ

Αντικαταστήστε εύκολα τη μονάδα ξυρίσματος μα το

πρακτικό σύστημα αντικατάστασης με ένα κλικ.
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