
 

Brivna enota

 
Umaknjeno iz prodaje

Namesto tega kupite SH71

 

SH70/70

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 brivniki serije 7000 in SensoTouch 3D.

Izboljšana različica
Najpreprostejši način za optimalno uporabo brivnika

Opomnik za zamenjavo

Enostavna uporaba
Brivne glave zamenjajte v le dveh korakih

Ponastavite brivnik po zamenjavi brivnih glav

Natančno in gladko
Brivnik za gladko in nežno britje

Obročki SkinGlide z mikrodelci za bolj gladko drsenje



Brivna enota SH70/70

Značilnosti Specifikacije
Posodobljena rešitev

S posodobljeno rešitvijo vzdrževanje vašega

Philipsovega brivnika še nikoli ni bilo lažje. Z

novim formatom lahko nove brivne glave

namestite v samo dveh korakih, omogoča pa

tudi temeljito čiščenje brivnika in optimiranje

vsakodnevnega britja.

Enostavna zamenjava

1. Snemite brivno glavo. 2. Zamenjajte brivno

glavo z novo. 3. Brivnik ponastavite tako, da za

več kot 5 sekund pridržite gumb za

vklop/izklop.

Opomnik za zamenjavo

Najnovejši brivniki Philips imajo vgrajen

opomnik za zamenjavo v obliki simbola brivne

enote. Ko simbol zasveti, morate zamenjati

brivne glave.

Rezila GentlePrecision

Ta električni brivnik za občutljivo kožo je

opremljen z rezili GentlePrecision, kar

zmanjšuje cukanje, vlečenje in ponovne

prehode. Tudi pri uporabi na tridnevni bradici.

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.

Obročki SkinGlide

Občutite gladko drsenje napredne Philipsove

tehnologije mikrodelcev. Brivni obročki, katerih

zasnova je navdahnjena z načeli drsenja v

aerodinamiki, so prevlečeni s tisočerimi

drobnimi steklastimi delci, da koži nudijo kar

največ udobja.

Brivne glave
Združljiva vrsta izdelka: Brivnik serije 7000

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

Izpopolnjene brivne glave: SH70 je

nadomestil model SH71
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