
 

Głowice golące

 
Zaprzestano produkcji

Zamiast tego kup SH91

 

SH90/70

Twoja golarka 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 golarki Shaver series 9000.

Udoskonalona wersja
Najłatwiejszy sposób na utrzymanie doskonałego stanu golarki

Wygodne użytkowanie
Wymień głowice golące w zaledwie dwóch krokach

Łatwa wymiana głowic

Zresetuj golarkę po wymianie głowic na nowe

Twoja golarka jak nowa

Perfekcyjne golenie za każdym pociągnięciem
Nasz najlepszy system golący 1–3-dniowy zarost



Głowice golące SH90/70

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.

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.

Prosta wymiana

1. Zdejmij uchwyt głowicy golącej. 2. Wymień

głowice golące na nowe. 3. Załóż ponownie

uchwyt głowicy golącej. 4. Aby zresetować

golarkę, naciśnij i przytrzymaj wyłącznik przez

ponad 5 sekund.

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.

Twoja golarka jak nowa

Aby przywrócić pełną wydajność, wymieniaj

głowice golące co 2 lata.

System ostrzy V-Track PRO

Uzyskaj doskonałe rezultaty golenia — ostrza

V-Track Precision PRO delikatnie układają

każdy włos jedno-, dwu- a nawet

trzydniowego zarostu w najlepszej pozycji do

golenia, nawet włosy przylegające do skóry

i o różnej długości. Golą o 30% bliżej skóry*,

dzięki czemu wystarczy kilka ruchów, by skóra

była w pełni ogolona.

Głowice golące
Do modelu: Shaver Series 9000 (S9xxx)

 

* W porównaniu z poprzednim modelem firmy Philips
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