Hefte før salg for Norge (2019, Mai 23)
Skjæreenhet
• V-track Precision-blader PRO
• ContourDetect-hoder vippes 8 retninger
• Til SensoTouch 3D (RQ12xx)
• Til arcitec (RQ10xx)

RQ12/70

Gjør barbermaskinen like god som ny
Bytt hoder annet hvert år for å få det beste resultatet
I løpet av to år kutter skjærehodene 9 millioner hår i ansiktet ditt. Skift skjærehodene og få 100 % ytelse igjen.
Fordeler

Kompatibilitet
• Skjærehode til SensoTouch 3D-barbermaskiner

Perfeksjon i hvert drag
• Vårt beste barberingssystem for én- til tredagersskjegg
• Hodet bøyer seg i åtte forskjellige retninger for et overlegent
resultat

Lett å bruke
• Enkelt å bytte skjærehodene
• Tilbakestill barbermaskinen når du har byttet skjærehodene
• Gjør barbermaskinen like god som ny

Shaver series 9000 SensoTouch

Funksjoner
Kompatibel med SensoTouch 3D

Enkelt å skifte ut

Skjæreenheten RQ12 er kompatibel med alle SensoTouch 3D-barbermaskiner
(RQ12xx) og arcitec-barbermaskiner (RQ10xx).

Forny barberenheten din på en enkel måte med systemet for å klikke av og på.
Slik tilbakestiller du barbermaskinen

V-Track PRO-bladsystem

Du får en perfekt og tett barbering. V-Track Precision PRO-bladene
posisjonerer forsiktig hvert eneste hår i den optimale posisjonen, fra én- til
tredagersskjegg og til og med hår som ligger flatt eller har ulik lengde. Skjærer
30 % tettere i færre strøk, slik at huden ser flott ut etterpå.

De nyeste Philips-barbermaskinene varsler deg automatisk når du bør bytte ut
skjærehodene. Når du har byttet skjærehodene, kan du tilbakestille
påminnelsen ved å holde inne av/på-knappen i mer enn fem sekunder. Hvis du
ikke gjør dette, vil påminnelsen om å bytte slå seg av automatisk etter ni
barberinger på rad.

ContourDetect-hoder vippes 8 retninger

Gjør barbermaskinen like god som ny

ContourDetect-hodet bøyer seg i åtte retninger og følger alle konturene i
ansiktet og på halsen. Du får tak i 20 % flere hår i hvert drag. Dette resulterer
i en ekstremt tett og jevn barbering.

Skift skjærehodene annethvert år og få 100 % ytelse igjen.

spesifikasjoner
Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten
varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Skjærehoder
Passer til produkttype

SensoTouch 3D (RQ12xx)
arcitec (RQ10xx)

Tilbehør
Inkludert i pakken

Sikringsringholder
Beskyttende deksel

Mål, emballasje
Høyde
Bredde
Dybde
Nettovekt
Bruttovekt
EAN

11,40 cm
9,90 cm
3,80 cm
0,04 kg
0,07 kg
08710103790433

Antallet produkter
som følger med
Opprinnelsesland
Harmonisert systemkode

1
NL
851090

Ytre eske
Lengde
Bredde
Høyde
Bruttovekt
EAN
Antall emballasjer

12,40 cm
10,40 cm
12,40 cm
0,26 kg
18710103790430
3

data kan endres
2019, Mai 23

Shaver series 9000 SensoTouch

* Sammenlignet med den foregående modellen fra Philips
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