
Scheerunit
 

Niet meer leverbaar

Vervangen door SH70

 

RQ12/70

Een scheerapparaat als nieuw
Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar voor optimale

resultaten

Binnen twee jaar scheren de scheerhoofden negen miljoen haren van uw gezicht.

Vervang de scheerhoofden voor een optimaal resultaat.

Compatibiliteit
Vervangend scheerhoofd voor SensoTouch 3D-scheerapparaten

Perfectie in elke beweging
Ons beste scheersysteem voor baarden van 1-3 dagen

De scheerhoofden buigen in 8 verschillende richtingen voor een superieur resultaat

Gebruiksvriendelijk
Eenvoudig te vervangen scheerhoofden

Reset uw scheerapparaat nadat u de scheerhoofden hebt vervangen

Een scheerapparaat als nieuw



Scheerunit RQ12/70

Kenmerken Specificaties
Compatibel met SensoTouch 3D

De vervangende RQ12-scheerunit is

compatibel met SensoTouch 3D-

scheerapparaten (RQ12xx) en arcitec-

scheerapparaten (RQ10xx).

V-Track PRO-messysteem

Scheer perfect glad. De V-Track Precision

PRO-mesjes brengen elke haar voorzichtig in

de beste positie, voor een baard van 1-3

dagen. Zelfs voor platliggende haren en haren

met verschillende lengtes. Scheert 30%

gladder met minder bewegingen, waardoor uw

huid in perfecte conditie blijft.

ContourDetect-hoofden met 8 richtingen

Volg alle contouren van uw gezicht en hals

met de ContourDetect-scheerhoofden met 8

draairichtingen. U scheert 20% meer haren af

met elke beweging, met als resultaat een zeer

gladde scheerbeurt.

Eenvoudig vervangbaar

Met ons af- en opkliksysteem vervangt u uw

scheerunit eenvoudig.

Uw scheerapparaat resetten

De nieuwste Philips-scheerapparaten hebben

een ingebouwde indicator die aangeeft

wanneer u de scheerhoofden moet vervangen.

Na het vervangen van de scheerhoofden, kunt

u deze opnieuw instellen door de aan-uitknop

langer dan 5 seconden in te drukken. Anders

wordt de indicator automatisch uitgeschakeld

na 9 opeenvolgende scheerbeurten.

Een scheerapparaat als nieuw

Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar als u

uw scheerapparaat als nieuw wilt laten

presteren.

Scheerhoofden
Geschikt voor producttype: SensoTouch 3D

(RQ12xx), arcitec (RQ10xx)

Belangrijk!: Als de SH70 ook niet op voorraad

is, is er helaas geen vervanging beschikbaar.

De SH71 is niet compatibel met SensoTouch-

of arcitec-scheerapparaten.

Scheerhoofden vervangen: RQ12 is vervangen

door SH70
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