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SH70/50

Vrnite brivnik v stanje novega
Za najboljše rezultate brivne glave zamenjajte vsaki 2 leti

Z brivnikom v dveh letih uporabe obrijete 9 milijonov obraznih dlak. Zamenjajte

brivne glave in ponovno zagotovite 100-odstotno zmogljivost. Združljivo z

brivnikom serije 7000.

Združljivost

Nadomestne glave za brivnike serije 7000

Gladko drsenje, nežno britje

Rezila GentleTrack omogočajo koži prijazno britje tik ob koži

Sistem Super Lift&Cut za udobno britje tik ob koži

Enostavna uporaba

Brivne glave zamenjajte v le dveh korakih

Enostavna zamenjava glav za britje

Ponastavite brivnik po zamenjavi brivnih glav

Vrnite brivnik v stanje novega



Brivne glave SH70/50

Značilnosti

Združljivo s serijo 7000

Nadomestne glave SH70 so združljive z

brivniki serije 7000 (S7xxx) in brivniki Star Wars

SW7700.

Natančna rezila GentleTrack

Na novo zasnovana rezila udobno odrežejo

dlake v najbolj optimalnem položaju za rez in s

tem zmanjšajo draženje kože, ki nastane pri

vlečenje in puljenju.

Tehnologija Super Lift&Cut

Sistem dvojnih rezil našega električnega

brivnika dvigne dlačice za udobno britje tik ob

koži.

Opomnik za zamenjavo

Najnovejši brivniki Philips imajo vgrajen

opomnik za zamenjavo v obliki simbola brivne

enote. Ko simbol zasveti, morate zamenjati

brivne glave.

Enostavna zamenjava

1. Brivnik odprite s pritiskom gumba za

sprostitev ("release"); 2. Odstranite nosilec tako,

da zaklep obrnete v nasprotni smeri

urinega kazalca; 3. Izvlecite stare brivne glave

in pazljivo vstavite nove; prepričajte se, da so

glave pravilno poravnane; 4. Zamenjajte

nosilec in ga pritrdite tako, da obrnete zaklep v

smeri urinega kazalca; 5. Ob pravilni vstavitvi

se glava zaskoči na svoje mesto.

Ponastavitev brivnika

Po zamenjavi brivnih glav lahko opomnik za

zamenjavo ponastavite tako, da gumb za

vklop/izklop pridržite več kot 7 sekund. V

nasprotnem primeru se sprožilnik samodejno

izklopi po 9 zaporednih britjih.

Vrnite brivnik v stanje novega

Brivne glave zamenjajte vsaki 2 leti, da

zagotovite 100 % zmogljivost.

Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko

zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste

ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih Philipsovega

prizadevanja za varovanje okolja – energijska

učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,

recikliranje in odlaganje ter zanesljivost

celotno življenjsko dobo.



Brivne glave SH70/50

Specifikacije

Brivne glave

Združljiva vrsta izdelka: SHAVER Series 7000

(S7xxx)

Št. brivnih glav v škatli: 3

Čiščenje

Uporaba: Uporabite čistilni razpršilec HQ110
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