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Поддържайте вашата самобръсначка като нова
Сменяйте главите на всеки 2 години, за най-добри резултати

За две години главите на самобръсначката отрязват 9 милиона косъмчета по лицето ви.

Сменете главите на самобръсначката, за да я поддържате като нова.

Съвместимост

Резервен бръснещ блок за самобръсначки SensoTouch 3D

Прецизно бръснене само с едно движение

Идеално насочва косъмчетата за гладко бръснене с ножчетата V-Track

Глави, движещи се в 8 различни посоки, за превъзходни резултати

Повдига косъмчетата за гладко и комфортно бръснене

Лесна употреба

Лесни за смяна бръснещи глави

Нулирайте самобръсначката си след замяна на бръснещите глави

Поддържайте вашата самобръсначка като нова
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Акценти

Съвместимост със SensoTouch 3D

Бръснещият блок RQ12 е съвместим със

самобръсначки SensoTouch 3D (RQ12xx) и Arcitec

(RQ10xx).

Прецизни ножчета V-Track

Патентованите прецизни ножчета V-Track нежно

разполагат всеки косъм под най-добрия ъгъл за

отрязване, дори тези, които са прилегнали или с

различни дължини. Това ви позволява да се бръснете

30% по-гладко с по-малко движения и оставя кожата

ви в чудесно състояние.

Глави ContourDetect в 8 посоки

Следвайте всеки контур на лицето и шията с главите

ContourDetect, огъващи се в 8 посоки. С всяко

движение ще захващате 20% повече косъмчета.

Резултатът е изключително плътно, гладко бръснене.

Функция Super Lift & Cut

Бръснете по-гладко с действието на Super Lift & Cut

с двойно ножче. Първото ножче повдига всеки косъм,

докато второто комфортно отрязва под нивото на

кожата за наистина гладки резултати.

Лесна смяна

Лесна смяна на бръснещия блок с нашата система за

лесно сваляне и поставяне.

Как да нулирате самобръсначката си

Най-новите самобръсначки на Philips имат вградена

функция за напомняне за смяна. След смяна на

главите за бръснене можете да нулирате

напомнянето, като натиснете бутона за вкл./изкл. за

повече от 5 секунди. В противен случай напомнянето

за смяна ще се задейства автоматично след 9

последователни бръснения.

Поддържайте вашата самобръсначка като нова

За 100% ефективност при бръснене сменяйте

бръснещите глави на всеки 2 години.
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Спецификации

Бръснещи глави

За продуктов тип: arcitec (RQ10xx), SensoTouch 3D

(RQ12xx)

Аксесоари

Включено в комплекта: Държач за задържащия

пръстен, Предпазна капачка
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