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Zaprzestano produkcji

Kup element golący SH70

 

RQ12/60

Twoja golarka jak nowa
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zmieniaj głowice co 2 lata

W ciągu dwóch lat głowice golące usuwają z Twojej twarzy 9 milionów włosków.

Wymień głowice golące i na nowo ciesz się pełną wydajnością.

Zgodność
Wymienny element golący do golarek SensoTouch 3D

Precyzyjne golenie za jednym pociągnięciem
Ostrza V-Track odpowiednio rozkładają włosy, umożliwiając dokładne golenie

Głowice poruszają się w 8 różnych kierunkach, co pozwala uzyskać doskonałe efekty

Unosi włosy, zapewniając komfortowe, dokładne golenie

Wygodne użytkowanie
Łatwa wymiana głowic

Zresetuj golarkę po wymianie głowic na nowe

Twoja golarka jak nowa



Element golący RQ12/60

Zalety
Pasuje do golarek SensoTouch 3D

Wymienny element golący RQ12 pasuje do

golarek SensoTouch 3D (RQ12xx) i arcitec

(RQ10xx).

Ostrza V-Track Precision

Opatentowane ostrza V-Track Precision

delikatnie ustawiają każdy włos pod

najlepszym kątem, nawet jeśli są one płaskie

lub różnej długości. Dzięki temu możesz

przycinać włosy o 30% bliżej ciała przy

mniejszej liczbie ruchów, pozostawiając skórę

w doskonałym stanie.

8-kierunkowe głowice ContourDetect

8-kierunkowe głowice ContourDetect idealnie

dopasowują się do kształtu twarzy i szyi.

Wychwycisz 20% więcej włosów za każdym

pociągnięciem, dzięki czemu golenie będzie

niezwykle dokładne i gładkie.

Super Lift & Cut Action

Dokładniejsze golenie dzięki podwójnym

ostrzom systemu Super Lift & Cut Action.

Pierwsze ostrze unosi włoski, a drugie

delikatnie goli je tuż przy skórze, zapewniając

prawdziwą gładkość.

Prosta wymiana

Łatwa konserwacja elementu golącego dzięki

wygodnemu zdejmowaniu i nakładaniu.

Jak zresetować golarkę

Najnowsze golarki firmy Philips są

wyposażone we wbudowaną funkcję

przypomnienia o wymianie głowic golących.

Po ich wymianie można zresetować wskaźnik

wymiany, naciskając i przytrzymując wyłącznik

golarki przez ponad 5 sekund. W przeciwnym

razie wskaźnik wymiany wyłączy się

automatycznie po kolejnych 9 goleniach.

Twoja golarka jak nowa

Aby przywrócić pełną wydajność, wymieniaj

głowice golące co 2 lata.
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Dane techniczne
Głowice golące
Do modelu: arcitec (RQ10xx), SensoTouch 3D

(RQ12xx)

Ulepszone głowice golące: RQ12 został

zastąpiony SH70

Ważne: Niestety, jeśli SH70 jest również

niedostępny, nie ma możliwości wymiany.

Model SH71 nie jest zgodny z golarkami

SensoTouch ani Arcitec.
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