
Nástavec na tvarovanie fúzov SmartClick

• Nástavec SmartClick
• 5 nastavení dĺžky

RQ111/50

Ukážte svoj štýl
 

Rozšírte svoje možnosti

 
Nasúvateľný nástroj na tvarovanie brady rozšíri možnosti vášho elektrického strojčeka Philips SensoTouch alebo Arcitec, vďaka

čomu ľahko vytvoríte požadovaný štýl.

Výhody

Jednoduché používanie
• Presný zastrihávač na vytvorenie presných detailov vášho štýlu
 
Zastrihávanie + tvarovanie + holenie
• Hrebeňový nástavec na bradu a fúzy s 5 nastaveniami dĺžky
• Rozšírte možnosti svojho strojčeka a vytvorte viac štýlov
 

Výkonný a šetrný k pokožke
• Jednoduché nasadenie a zloženie
• Zaoblené hroty a hrebeňový nástavec zabraňuje podráždeniu

pokožky
 

Predpredajný leták pre Slovensko (2017, Február 16)



Vlastnosti

Nástavec na bradu a fúzy

Hrebeňový nástavec na bradu a fúzy umožňuje udržiavať dokonalú bradu s
dĺžkou do 5 mm.

Ľahké nasadenie aj odpojenie

Premeňte svoj holiaci strojček na zastrihávač pomocou 2 jednoduchých
krokov: 1. Odpojte holiacu hlavu od strojčeka; 2. Pripojte nástroj na
tvarovanie brady.

Presný zastrihávač

Jednoducho zložte hrebeňový nástavec a použite presný zastrihávač s
nastavením 0,5 mm na vytvorenie strniska.

Nasúvateľný tvarovací nástavec

Nasúvateľný nástroj na tvarovanie brady je navrhnutý na mimoriadne krátke
zastrihávanie fúzov, pričom neustále chráni vašu pokožku.

Rozšírte možnosti svojho strojčeka

Nadstavec na tvarovanie brady SmartClick je kompatibilný so všetkými
produktovými radmi holiacich strojčekov so systémom SmartClick.

Špecifikácia
Dovoľujeme si vás upozorniť, že toto je predpredajný leták. Obsah tohto letáka bol vytvorený na základe našich najaktuálnejších znalostí vzhľadom na vyššie uvedenú krajinu. Obsah tohto
letáka sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Philips nie je zodpovedná za žiadne záručné nároky na základe obsahu tohto letáka.

Vytvorte vzhľad podľa svojich predstáv
Štýly Briadka

Strnisko

Strihací systém
Typ hrebeňového
nástavca

5 nastavení dĺžky

Rozsah nastavení
dĺžky

0,5 mm až 5 mm

Obsah
Balenie Hrebeňový nástavec

Presný zastrihávač

Nástavec SmartClick
Vhodné pre typ
produktov

Holiaci strojček série 9000 (S9xxx)
Holiaci strojček série 7000 (S7xxx)
SensoTouch 3D (RQ12xx)
SensoTouch 2D (RQ11xx)
Arcitec (RQ10xx)

Rozmery balenia
Výška 11,40 cm

Šírka 9,90 cm
Hĺbka 3,80 cm
Čistá hmotnosť 0,04 kg
Hmotnosť brutto 0,08 kg
EAN 08710103582359
Počet kusov
výrobkov v balení

1

Krajina pôvodu CN
Kód harmonizova-
ného systému ozna-
čovania tovaru

851090

Vonkajšia lepenka
Dĺžka 12,40 cm
Šírka 10,40 cm
Výška 12,60 cm
Hmotnosť brutto 0,27 kg
EAN 18710103582356
Počet užívateľských
balení

3
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