
Skær
 

SensoTouch 3D

 
RQ12

Få en tæt barbering
Udskift skærene en gang om året for at opnå de bedste resultater

Hvert år rejser dine skær op ad Mt. Everest... 49 gange! Efter en så stor præstation kan selv de bedste materialer

miste deres skarphed. Hold din shavers ydeevne på toppen – udskift skærene efter 12 måneder.

Følger dit ansigts unikke konturer

GyroFlex 3D-systemet fra Philips tilpasser sig nemt hver eneste kurve

Sensationelt glat barbering

UltraTrack-skærene fanger alle skæghår i ganske få strøg

SensoTouch-shavere med Super Lift&Cut Action

En elektrisk shaver, der passer på din hud

Aquatec-forsegling for komfortabel tør eller forfriskende vådbarbering

Glat SkinGlide med lav friktion minimerer irritation

En hurtig og tæt barbering

TripleTrack-skær med 50 % større barberingsflade

Enkel udskiftning

Klik nemt af eller på
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Vigtigste nyheder

3D-shaver med GyroFlex

GyroFlex 3D's konturfølgende skær tilpasser

sig til hver eneste kurve i ansigtet og minimerer

tryk og irritation af huden.

UltraTrack-skær

Få en tæt barbering med minimal irritation af

huden. Skærenheden har 3 specialiserede spor:

riller til normale hår; kanaler til lange eller

fladtliggende hår; og huller til de korteste

stubbe i ansigtet.

Super Lift&Cut

Det integrerede Super Lift&Cut-system i vores

elektriske shaver løfter skæghårene, så det er

nemt at barbere helt tæt og under hudniveau.

Aquatec

Aquatec-forsegling til våd og tør brug giver dig

valget mellem en komfortabel tørbarbering

eller en forfriskende vådbarbering med brug af

gel eller skum for ekstra hudkomfort.

SkinGlide

SkinGlides lavfriktionsbarberingsflade glider

ubesværet hen over din hud og giver en nem,

tæt barbering.

TripleTrack-skær

TripleTrack-skærene med tre spor giver 50 %

større barberingsflade end almindelige,

roterende skær med kun et spor.

Klik nemt af eller på

Forny din barberingsenhed nemt vha. af vores

klik af/på-system
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Specifikationer

Skær

Passer til produkttyperne: RQ1250, RQ1260

Skær pr. pakke: 1
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