
Резервни бръснещи

глави

Shaver series 7000,

5000

  Ножчета SteelPrecision

Пасват на всички от S7000

Пасват на S5000 с ъглова форма

Не са съвместими с по-стари S5000

 

SH71/50

Поддържайте вашата самобръсначка като нова
Сменяйте главите на всеки 2 години за 100% ефективност

За две години главите на самобръсначката ви отрязват 9 милиона косъмчета по лицето ви.

Сменяйте главите на самобръсначката, за да поддържате нейната 100% ефективност.

Съвместимост

Съвместими с всички S7xxx и ъглови S5xxx

Мощно бръснене, нежно към кожата

Забележително изпълнение с всяко минаване

Лесна употреба

Нулирайте самобръсначката си много просто

Сменете главите на самобръсначката и върнете производителността й на 100%



Резервни бръснещи глави SH71/50

Акценти Спецификации

Съвместимост с S7000, S5000

Резервните глави SH71 са съвместими с всички

самобръсначки Shaver Series 7000 (S7xxx) и

ъглообразни Series 5000 (S5xxx). Те не са

съвместими със заоблената Series 5000, която вместо

това използва резервни глави SH50.

Ножчета SteelPrecision

С до 90 000 режещи движения в минута ножчетата

SteelPrecision бръснат гладко, като отрязват повече

косъмчета при всяко движение*. 45-те

високопроизводителни ножчета са самонаточващи се

и са направени в Европа.

Лесна смяна

1. Натиснете бутоните за освобождаване и свалете

държача на бръснещата глава. 2. Завъртете

задържащите пръстени обратно на часовниковата

стрелка и ги свалете. 3. Отстранете старите

бръснещи глави и поставете резервните (прорезите

трябва да пасват точно на издатините). 4. Поставете

обратно задържащите пръстени и ги завъртете по

посока на часовниковата стрелка, докато чуете

щракване. 5. Поставете държача за бръснене назад и

затворете.

Поддържайте вашата самобръсначка като нова

Сменете главите на самобръсначката и върнете

производителността й на 100%.

Бръснещи глави

За продуктов тип: Всички самобръсначки от Shaver

series 7000, Заоблена Series 5000

Бръснещи глави в една опаковка: 3

 

* Тестван в сравнение със серия 3000 на Philips.
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