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Išlaikykite švarų skutimąsi
Norėdami geresnių rezultatų, kas 2 metus keiskite galvutes

Per dvejus metus barzdaskutė nukirps 9 milijonus plaukelių nuo jūsų veido.

Pakeiskite skustuvo galvutes ir mėgaukitės 100 % veikimu.

Atkuria unikalius jūsų veido kontūrus

„Philips GyroFlex 3D" sistema nematomai prisitaiko prie kiekvieno veido įlinkio

Stulbinamai lygus skutimas

„UltraTrack" skustuvo galvutės pagauna visus plaukelius keliais braukimais

„SensoTouch“ skustuvai su „Super Lift&Cut Action“ technologija

Elektrinis skustuvas rūpinasi jūsų oda

„Aquatec" tarpinė patogiam sausam ir gaivinančiai drėgnam skutimuisi

Glotnus ir mažos trinties „SkinGlide" sumažina dirginimą

Greitas ir švarus skutimasis

„Triple-Track“ skutimo galvutės su 50% daugiau skutimo sistemų

Paprastas keitimas

Paprasta išjungti ir įjungti
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Ypatybės

„GyroFlex 3D" skustuvas

„GyroFlex 3D“ kontūrus atkuriančios

barzdaskutės galvutės nematomai prisitaiko

prie kiekvieno jūsų veido įlinkio ir sumažina

spaudimą ir odos sudirginimą.

„UltraTrack" skustuvo galvutės

Skutimas arčiau plaukelių sumažina odos

sudirginimą. Skutimo galvutė turi 3 specialius

takelius: angas normaliems; kanalus ilgiems ir

prigludusiems bei skylutes trumpiausiems

plaukeliams ant jūsų veido.

„Super Lift & Cut“ technologija

Dviejų peiliukų sistema, integruota į „Philips“

elektrinį skustuvą, pakelia plaukelius, todėl

patogu skusti arti odos, o skutimas tampa

švarus.

„Aquatec“

Elektrinės barzdaskutės „Aquatec“ sausojo ir

drėgnojo skutimosi sistema leidžia pasirinkti

skutimosi būdą. Galite skustis patogiai

sausuoju arba gaivinančiu drėgnuoju būdu,

naudodami skutimosi želę ar putas odai

nuraminti.

„SkinGlide“

Elektrinės barzdaskutės mažos trinties

„SkinGlide“ skutimo paviršius glotniai slysta

jūsų veidu ir užtikrina švarų ir lengvą skutimą.

„Triple-Track“ skutimo galvutės

Trys „Triple Track“ galvučių skutimo žiedai

suteikia 50% didesnį skutimo paviršių nei

standartinės viengubos besisukančios skutimo

galvutės.

Paprasta išjungti ir įjungti

Paprasta atnaujinti skutimo prietaisą

naudojantis išjungimo ir įjungimo sistema
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Specifikacijos

Skutimo galvutės

Skutimosi įtaisai atskiroje pakuotėje: 1

Tinka šiam produkto tipui: „SensoTouch 3D“

(RQ12xx)
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