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Reponha o estado novo da sua máquina de

barbear
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%.

Passagem única, barbear preciso

Orienta os pêlos com perfeição para um barbear rente com lâminas V-Track

As cabeças flectem em 8 direcções diferentes para um resultado excelente

Levanta os pêlos para cortar rente de forma confortável

Fácil de usar

Cabeças de corte fáceis de substituir

Reponha a máquina de barbear depois de substituir as cabeças de corte

Cabeça de corte de substituição para SensoTouch 3D e máquinas de barbear Arcitec

Reponha o estado novo da sua máquina de barbear
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Destaques

Lâminas de precisão V-Track

As lâminas de precisão V-Track patenteadas

posicionam suavemente cada pêlo no melhor

ângulo de corte, mesmo os pêlos encostados à

pele e com comprimentos diferentes. Isto

permite-lhe cortar 30% mais rente em menos

passagens deixando a sua pele em óptimo

estado.

Cabeças ContourDetect de 8 direcções

Siga cada contorno do seu rosto e pescoço

com cabeças ContourDetect de 8 direcções.

Cortará 20% mais de pêlos em cada

passagem, o que resultará num barbear

extremamente rente e macio.

Tecnologia Super Lift & Cut

Consiga um barbear mais rente com a lâmina

dupla Super Lift & Cut. A primeira lâmina

levanta cada pêlo, enquanto a segunda

lâmina corta confortavelmente abaixo do nível

da pele, para resultados verdadeiramente

macios.

Substituição simples

Substitua facilmente a sua unidade de corte,

utilizando o nosso sistema de desencaixe e

encaixe.

Como repor a sua máquina de barbear

As máquinas de barbear mais recentes da

Philips têm um lembrete de substituição

incorporado que indica quando deve substituir

as cabeças de corte. Depois de substituir as

cabeças de corte, pode repor o aviso de

substituição premindo o botão ligar/desligar

durante mais de 5 segundos. Caso contrário, o

aviso de substituição desligar-se-á

automaticamente depois de 9 sessões de

barbear consecutivas.

Compatibilidade

A cabeça de substituição RQ12+ é compatível

com todas as máquinas de barbear

SensoTouch 3D (RQ12xx) e Arcitec (RQ10xx).

Reponha o estado novo da sua máquina de

barbear

Para voltar a desfrutar de um desempenho a

100%, substitua as suas cabeças de corte a

cada 2 anos.
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Especificações

Cabeças de corte

Adequado ao modelo: Arcitec (RQ10xx),

SensoTouch 3D (RQ12xx)

Acessórios

Incluído na embalagem: Suporte do anel de

retenção, Tampa de protecção
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