
Vervangende
scheerhoofden

Shaver series 7000,
5000

 
SteelPrecision-mesjes

Geschikt voor alle S7000

Geschikt voor S5000 met
hoekige vorm

Niet compatibel met de oudere
S5000

 

SH71/50

Een scheerapparaat als nieuw
Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar voor optimale

prestaties

Binnen twee jaar scheren uw scheerhoofden 9 miljoen haren van uw gezicht.

Vervang de scheerhoofden om weer van optimale prestaties te profiteren.

Compatibiliteit

Geschikt voor alle soorten S7xxx en de S5xxx met hoekige vorm

Krachtig scheren, zacht voor de huid

Krachtige prestaties bij elk gebruik

Gebruiksvriendelijk

Reset uw scheerapparaat heel eenvoudig

Vervang de scheerhoofden voor prestaties als nieuw



Vervangende scheerhoofden SH71/50

Kenmerken Specificaties

Compatibel met de S7000 en de S5000

De SH71 vervangende scheerhoofden zijn

compatibel met alle scheerapparaten uit de

7000-serie (S7xxx) en 5000-serie (S5xxx) met

hoekige vorm. Ze zijn niet compatibel met de

5000-serie met afgeronde vorm, die de SH50

vervangende scheerhoofden gebruikt.

SteelPrecision-mesjes

De SteelPrecision-mesjes maken tot wel

90.000 knipbewegingen per minuut, scheren

glad en meer haar per beweging *. De 45

hoogwaardige messen zijn zelfslijpend en

gemaakt in Europa.

Eenvoudig vervangbaar

1. Druk op de ontgrendelknoppen en verwijder

de scheerhoofdhouder. 2. Draai de borgringen

linksom en verwijder ze. 3. Verwijder de oude

scheerhoofden en plaats de vervangende

scheerhoofden (de inkepingen moeten precies

op de uitsteeksels passen). 4. Plaats de

borgringen terug en draai ze rechtsom tot u een

klik hoort. 5. Plaats de scheerhoofdhouder

terug en sluit deze.

Een scheerapparaat als nieuw

Vervang de scheerhoofden voor prestaties als

nieuw.

Scheerhoofden

Geschikt voor producttype: Alles uit de Shaver

Series 7000, 5000-serie met hoekige vorm

Scheerhoofden per verpakking: 3

 

* Getest in vergelijking met Philips-serie 3000.
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