
sikat pembersih pro
dengan kontrol minyak

SmartClick

 

Click-on

Tahan lama

Mengikuti kontur

 
RQ585/51

Kontrol minyak yang lebih tahan lama
menjadikan kulit sehat dan cerah

Sikat kontrol minyak Philips membantu mengurangi pembentukan sebum pada

wajah secara signifikan seiring waktu

Kontrol minyak lebih tahan lama dibandingkan pembersihan manual*

Kepala sikat pembersih dengan kontrol minyak

SmartClick: dengan satu klik, pasangkan ke pencukur Philips Anda

SmartClick: dengan satu klik, pasangkan ke pencukur Philips Anda

Pembersihan menyeluruh dengan cara yang lembut

Bulu sikat yang halus membersihkan selembut tangan Anda

Mengikuti setiap lekukan pada wajah Anda

Putaran yang mengikuti kontur akan menjaga kontak yang terus-menerus dengan

kulit



sikat pembersih pro dengan kontrol minyak RQ585/51

Kelebihan Utama Spesifikasi

Kepala sikat kontrol minyak

Sikat berputar, yang bisa digunakan

bersamaan dengan produk pembersih harian

Anda, memberikan efek kontrol minyak yang

lebih tahan lama yang akan menjadikan kulit

lebih sehat dan cerah

SmartClick

Klik sikat ke pencukur kompatibel Philips*

Anda dan ubah menjadi perangkat pembersih

yang canggih.

Bulu Sikat yang Halus

Bulu sikat yang halus, terbuat dari 32.000

serat dan setiap seratnya berdiameter 50

mikron, sangat halus seperti tangan Anda, dan

bisa menjangkau tempat yang tidak rata dan

sulit.

Berputar Mengikuti Kontur

Senantiasa menjaga sikat sedekat mungkin

dengan kulit Anda dan menjangkau semua

titik yang tidak rata.

 

Aksesori

Perawatan: Tutup pelindung

Desain

Warna: Hitam

Penyelesaian: Cincin krom yang sangat kilap

Mudah digunakan

Membersihkan: Dapat dicuci

Tambahan SmartClick

Tipe produk yang cocok: Pencukur seri 9000

(S9xxx), Pencukur seri 7000 (S7xxx),

SensoTouch 3D (RQ12xx), SensoTouch 2D

(RQ11xx), Arcitec (RQ10xx)

 

Logo Philips Green

Produk-produk Philips Green dapat

mengurangi biaya, konsumsi energi, dan

emisi CO2. Bagaimana caranya? Produk-

produk ini menawarkan pemeliharaan

lingkungan yang signifikan dalam satu atau

beberapa Green Focal Area Philips - Efisiensi

energi, Kemasan, Zat berbahaya, Bobot, Daur

ulang dan pembuangan, serta Keandalan

seumur hidup.

* Dibandingkan dengan pembersihan manual pada

kondisi yang sama, berdasarkan hasil dari uji eksternal

pada 30 kandidat pria Asia dan dalam 3 jam setelah

pembersihan

* Kompatibel dengan RQ330, RQ331, RQ350, RQ351,

RQ360, RQ361, RQ370, RQ371
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