
 

Element golący

 
Zaprzestano produkcji

Kup element golący SH71

 

SH70/70

Twoja golarka będzie jak nowa
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zmieniaj głowice co 2 lata

W ciągu dwóch lat głowice golarki usuwają z Twojej twarzy 9 milionów włosów. Wymień głowice i na nowo ciesz

się pełną wydajnością. Głowice pasują do golarek Shaver Series 7000 i SensoTouch 3D.

Udoskonalona wersja
Najłatwiejszy sposób na utrzymanie doskonałego stanu golarki

Przypomnienie o wymianie końcówki

Wygodne użytkowanie
Wymień głowice golące w zaledwie dwóch krokach

Zresetuj golarkę po wymianie głowic na nowe

Dokładne i delikatne golenie
Golarka do twarzy umożliwia dokładne, a jednocześnie delikatne golenie

Pierścienie SkinGlide z mikrogranulkami zapewniają gładszy poślizg



Element golący SH70/70

Zalety Dane techniczne

Ulepszone rozwiązanie

Ulepszone rozwiązanie znacznie ułatwia

konserwację golarki Philips. Nowy format

umożliwia montaż głowic golących w dwóch

krokach, co ułatwia dokładne czyszczenie

golarki i optymalizuje golenie.

Prosta wymiana

1. Zdejmij głowicę golącą. 2. Wymień głowicę

golącą na nową. 3. Aby zresetować golarkę,

naciśnij i przytrzymaj wyłącznik przez ponad

5 sekund.

Przypomnienie o wymianie końcówki

Najnowsze golarki firmy Philips są

wyposażone w funkcję przypomnienia o

wymianie głowic golących w postaci symbolu

elementu golącego. W odpowiednim

momencie symbol zaczyna świecić,

informując, że głowice wymagają wymiany.

Ostrza GentlePrecision

Golarka elektryczna do skóry wrażliwej jest

wyposażona w ostrza GentlePrecision, które

minimalizują szarpanie i ciągnięcie skóry oraz

konieczność powtarzania golenia w tych

samych miejscach. Nawet w przypadku 3-

dniowego zarostu.

Jak zresetować golarkę

Po wymianie głowic golących można

zresetować przypomnienie o ich wymianie,

naciskając i przytrzymując wyłącznik przez

ponad 7 sekund. W przeciwnym razie wskaźnik

wymiany wyłączy się automatycznie po

kolejnych 9 goleniach.

Pierścienie SkinGlide

Gładszy poślizg podczas golenia dzięki

zaawansowanej technologii mikrogranulek

Philips. Zainspirowane zasadami ślizgu w

aerodynamice pierścienie golarki są pokryte

tysiącami kuleczek, które przypominają szkło,

aby zapewnić maksymalny komfort dla skóry.

Głowice golące
Pasuje do modelu: Shaver Series 7000

(S79xx), SensoTouch 3D (RQ10xx) (RQ12xx)

Ulepszone głowice golące: SH70 został

zastąpiony SH71
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