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Udržujte svůj holicí strojek jako nový
Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, měňte hlavy každé

2 roky

Během dvou let váš holicí strojek zastřihne 9 milionů chloupků na tváři. Vyměňte

hlavy holicího strojku a získejte zpět 100% výkon.

Kompatibilita

Náhradní holicí jednotka pro holicí strojky SensoTouch 3D

Jediný tah, přesné oholení

Dokonale vede vousy pro hladké oholení pomocí břitů V-Track

Hlavy se pohybují v 8 různých směrech, aby docílily skvělého výsledku

Nadzdvihuje chloupky pro pohodlné hladké oholení

Snadné použití

Snadná výměna holicích hlav

Po výměně holicích hlav strojek resetujte

Udržujte svůj holicí strojek jako nový



Holicí jednotka RQ12/60

Přednosti

Kompatibilní s holicími strojky SensoTouch 3D

Holicí jednotka RQ12 je kompatibilní s holicími

strojky SensoTouch 3D (RQ12xx) a Arcitec

(RQ10xx).

Přesné břity V-Track

Patentované přesné břity V-Track zajistí, aby

byl každý vous v ideální pozici pro oholení, a

to i u vousů, které leží naplocho nebo jsou

různě dlouhé. Díky tomu holí o 30 % blíže

k pokožce na méně tahů a vaši pokožku

zanechá ve skvělém stavu.

Hlavy s 8 směry detekce křivek

Sledujte každý obrys své tváře a krku pomocí

hlav s 8 směry detekce křivek. Zachytíte tak o

20 % více vousů při každém tahu. To vám

zajistí mimořádně důkladné a hladké oholení.

Funkce Super Lift & Cut

Hladší holení dvojitým břitem Super Lift & Cut.

První břit zvedá každý vous, zatímco druhý jej

pohodlně uřízne pod úrovní pokožky a zajistí

tak naprosto hladké oholení.

Jednoduchá výměna

Holicí jednotku můžete snadno vyměnit díky

naklapávacímu systému.

Resetování holicího strojku

Nejnovější holicí strojky Philips jsou vybaveny

funkcí upomínky na výměnu, které vás

upozorní na potřebnou výměnu holicích hlav.

Po výměně holicích hlav můžete upomínku na

výměnu resetovat stisknutím vypínače na dobu

delší než 5 sekund. Jinak se upomínka na

výměnu automaticky vypne po 9 po sobě

následujících holeních.

Udržujte svůj holicí strojek jako nový

Aby se obnovil 100% výkon, vyměňujte holicí

hlavy každé 2 roky.



Holicí jednotka RQ12/60

Specifikace

Holicí hlavy

Vhodné pro následující výrobky: Arcitec

(RQ10xx), SensoTouch 3D (RQ12xx)

Příslušenství

Balení obsahuje: Držák přídržného kroužku,

Ochranný kryt
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