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Avancerad rengöring, slipp den oljiga känslan

Håll huden fräsch längre än efter vanlig rengöring

Håll huden fräsch längre än efter vanlig rengöring. Det här borsthuvudet kan du

klicka fast på rakapparaten. 1 minuts rengöring på djupet med borsten gör att du

tvättar bort oljigheten på djupet. Du kan använda borsten i kombination med din

vanliga rengöringsprodukt.

Håll huden fräsch betydligt längre än efter vanlig rengöring*

Rengörande borsthuvud mot blank hy

SmartClick: klicka bara fast den på din Philips-rakapparat

SmartClick: klicka bara fast den på din Philips-rakapparat

Djup rengöring på ett skonsamt sätt

Silkeslena mjuka borststrån rengör lika skonsamt som när du tvättar dig med händerna

Följer ansiktets konturer

Följer jämnt ansiktets konturer



rengöringsborste mot blank hy RQ585/50

Funktioner Specifikationer

Borsthuvud mot blank hy

Den roterande borsten som du använder i

kombination med dina egna

rengöringsprodukter motverkar blank hy och

håller hyn fräschare längre.

SmartClick

Klicka bara fast borsten på din egen Philips-

kompatibla rakapparat* och rengör ansiktet

Silkeslena mjuka borststrån

De silkeslena mjuka borststråna består av

17 000 fibrer och vart och ett av dem är bara 50

mikrometer i diameter. De är lika skonsamma

mot huden som när du tvättar dig med

händerna

Konturföljande svängarm

Borsten är hela tiden i nära kontakt med huden

och når alla svåråtkomliga ställen

 

Tillbehör

Underhåll: Skyddskåpa

Design

Färg: Svart

Legering: Högblank kromring

Lättanvänd

Rengöring: Tvättbara

SmartClick-tillbehör

Passar produkttyp: Shaver series 9000

(S9xxx), Shaver series 7000 (S7XXX),

SensoTouch 3D (RQ12xx), SensoTouch 2D

(RQ11xx), arcitec (RQ10xx)

 

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

gröna områden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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