
Nadomestne brivne
glave

Shaver series 7000,
5000

 
Rezila SteelPrecision

Združljivo z vsemi modeli S7000

Združljivo z oglatimi modeli
S5000

Ni združljivo s starejšimi modeli
S5000

 

SH71/50

Vrnite brivnik v stanje novega
Za 100 % zmogljivost glave zamenjajte vsaki 2 leti

Z brivnikom v dveh letih uporabe obrijete 9 milijonov obraznih dlačic. Zamenjajte

brivne glave in znova zagotovite 100 % zmogljivost.

Združljivost

Združljivo z modeli S7xxx in oglatimi modeli S5xxx

Zmogljiv brivnik, nežen do kože

Vrhunska zmogljivost na vsakem koraku

Enostavna uporaba

Enostavno vrnite brivnik v stanje novega

Zamenjajte brivne glave in zagotovite 100 % zmogljivost



Nadomestne brivne glave SH71/50

Značilnosti Specifikacije

Združljivo z modeli S7000, S5000

Nadomestne glave SH71 so združljive z vsemi

brivniki serije 7000 (S7xxx) in oglatimi brivniki

serije 5000 (S5xxx). Niso združljive z okroglimi

brivniki serije 5000, ki uporabljajo

nadomestne glave SH50.

Rezila SteelPrecision

Rezila SteelPrecision z do 90.000 premiki na

minuto zagotavljajo gladko britje, saj porežejo

več dlak v enem potegu*. 45 visokozmogljivih

rezil je samoostrilnih in so izdelana v Evropi.

Enostavna zamenjava

1. Pritisnite gumba za sprostitev in semite

nosilec brivnih glav. 2. Zavrtite pritrdilne

obročke v nasprotni smeri urnega kazalca in jih

odstranite. 3. Odstranite stare brivne glave in

vstavite nove (reže se morajo natančno

prilegati v vdolbine). 4. Ponovno namestite

pritrdilne obročke in jih zavrtite v smeri urnega

kazalca, da se zaskočijo. 5. Ponovno vstavite

nosilec brivnih glav in zaprite.

Vrnite brivnik v stanje novega

Zamenjajte brivne glave in zagotovite 100 %

zmogljivost.

Brivne glave

Združljiva vrsta izdelka: Vsi brivniki serije

7000, Oglati brivniki serije 5000

Št. brivnih glav v škatli: 3

 

* Preizkušeno v primerjavi z brivniki Philips serije 3000.
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