
 

Skutimo įtaisas

Shaver series 7000

 
„GentlePresicion“ peiliukai

Tinka RQ10XX „arcitec“

Tinka RQ12XX „SensoTouch 3D“

Tinka „Shaver Series 7000“

 

SH70/70

Atnaujinkite savo barzdaskutę
Norėdami geresnių rezultatų, kas 2 metus keiskite galvutes

Per dvejus metus skustuvo galvutės nukirps 9 milijonus plaukelių nuo jūsų veido. Keiskite skustuvo galvutes ir

mėgaukitės 100 % veikimu. Suderinamos su „Series 7000 Shaver“ ir „SensoTouch 3D“.

Patobulinta versija

Lengviausias būdas išlaikyti didžiausią skustuvo efektyvumą

Pakeitimo priminimas

Paprasta naudoti

Pakeiskite skutimo galvutes vos dviem veiksmais

Pakeitę skutimo galvutes nustatykite barzdaskutę iš naujo

Švaru ir glotnu

„GentlePrecision“ peiliukai švariai skuta net jautrią odą

„SkinGlide“ žiedai su mikrosferomis, kad slydimas būtų glotnesnis



Skutimo įtaisas SH70/70

Ypatybės Specifikacijos

Geresnis sprendimas

Geresnis sprendimas – lengvesnė nei bet kada

anksčiau skustuvo „Philips“ priežiūra. Dėl šio

naujo formato galėsite įdėti naujas skutimo

galvutes vos dviem veiksmais, kad skustuvas

skustų švariai ir optimizuotumėte kasdienį

skutimąsi.

Paprastas keitimas

1. Nuimkite skutimo galvutę traukdami. 2.

Pakeiskite skutimo galvutę nauja. 3. Norėdami

iš naujo nustatyti skustuvą, paspauskite ir

ilgiau nei 5 sek. palaikykite paspaudę

įjungimo / išjungimo mygtuką.

Pakeitimo priminimas

Naujausiose „Philips“ barzdaskutėse

integruotas pakeitimo priminimas – skutimo

įtaiso simbolis. Įsižiebdamas šis simbolis

nurodo, kada reikia keisti skutimo galvutę.

„GentlePrecision“ peiliukai

Švariai nuskuskite net jautrią odą naudodami

užgrūdintus, labai tikslius ašmenis. Ašmenų

kraštai suprojektuoti taip, kad skustų tiksliai, iki

minimumo sumažėtų tempimas, traukimas ir

pakartotinų perbraukimų kiekis, net skutant 3

dienų barzdelę.

Kaip iš naujo nustatyti barzdaskutę

Pakeitę skutimo galvutes, paspauskite

įjungimo / išjungimo mygtuką ilgiau nei 7

sekundes ir nustatykite pakeitimo priminimą iš

naujo. Kitu atveju po 9 iš eilės skutimųsi

pakeitimo suaktyvinimas išsijungia

automatiškai.

„SkinGlide“ žiedai

Su „Philips“ pažangia mikrorutuliukų

technologija slydimas bus sklandus.

Pasisėmus įkvėpimo iš aerodinaminių slydimo

principų, skustuvo žiedai buvo padengti

tūkstančiais mažų, stiklinių sferų, kad odos

komfortas būtų didžiausias.

Skutimo galvutės

Tinka šiam produkto tipui: „Shaver series

7000“ (S79xx), „Sensotouch 3D“ (RQ10xx)

(RQ12xx)

Priedai

Pridedama pakuotėje: Visiškai

sukomplektuotas skutimo įtaisas
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