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Mantenha um barbear rente
Subst. as cabeças a cada 2 anos p/ obter os melhores resultados

Num período de dois anos, as cabeças da sua máquina de barbear cortam 9 milhões de pêlos do seu rosto.

Substitua as cabeças da máquina de barbear e obtenha novamente um desempenho a 100%.

Segue os contornos únicos do seu rosto

O sistema GyroFlex 3D da Philips ajusta-se a todas as curvas na perfeição

Barbear incrivelmente suave

As cabeças UltraTrack cortam todos os pêlos em apenas algumas passagens

Máquinas de barbear SensoTouch com tecnologia Super Lift&Cut

Uma máquina de barbear eléctrica que cuida da sua pele

Vedação AquaTec para um barbear a seco confortável e a húmido refrescante

SkinGlide suave e com fricção reduzida para minimizar a irritação

Um barbear rápido e rente

Cabeças de corte Triple-Track com mais 50% de superfície de corte

Substituição simples

Desencaixe e encaixe fácil
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Destaques

Máquina de barbear GyroFlex 3D

As cabeças de seguimento de contornos

GyroFlex 3D da máquina de barbear ajustam-

se na perfeição a cada curva do seu rosto,

reduzindo a pressão e irritação da pele.

Cabeças de corte UltraTrack

Consiga um barbear rente que minimiza a

irritação da pele. A cabeça de corte tem 3

anéis especializados: ranhuras para pêlos

normais; canais para pêlos compridos ou

encostados à pele e orifícios para os pêlos

mais curtos do seu rosto.

Tecnologia Super Lift & Cut

O sistema de lâmina dupla incorporado na

máquina de barbear eléctrica Philips levanta

os pêlos para cortar o pêlo, de forma

confortável, abaixo do nível da pele,

proporcionando um barbear mais rente.

AquaTec

A vedação AquaTec para usar a húmido e a

seco da máquina de barbear eléctrica permite-

lhe escolher a forma de barbear que prefere.

Pode optar por um barbear a seco confortável

ou um barbear húmido refrescante com gel ou

espuma de barbear para um conforto extra da

pele.

SkinGlide

A superfície de barbear SkinGlide com fricção

reduzida da máquina de barbear eléctrica

desliza suavemente sobre a pele, para um

barbear rente simples.

Cabeças de corte Triple-Track

Os três anéis de corte Triple Track

proporcionam uma superfície de corte 50 %

superior em relação às cabeças de corte

padrão com apenas um anel de corte.

Desencaixe e encaixe fácil

Substitua facilmente a sua unidade de corte,

utilizando o nosso sistema de desencaixe e

encaixe.
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Especificações

Cabeças de corte

Unidades de barbear por embalagem: 1

Adequado ao modelo: SensoTouch 3D

(RQ12xx)
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