
Nástavec pro tvarování vousů SmartClick

• příslušenství SmartClick
• 5 nastavení délky

RQ111/50

Ukažte svůj styl
 

Rozšiřte své možnosti

 
Nasazovací nástavec na vousy je doplňkem holicího strojku Philips SensoTouch nebo elektrického holicího strojku arcitec, takže

můžete vytvořit styl podle vašich potřeb.

Výhody

Snadné použití
• Přesný zastřihovač pro vytvoření jemných detailů, které určují váš

styl
 
Zastřihování + styling + holení
• Hřeben na vousy a knír s 5 nastaveními délky
• Zdokonalte svůj holicí strojek a vyzkoušejte více stylů

 
Šetrný k pokožce
• Snadno se zaklapne a sejme
• Zaoblené špičky a hřeben zabraňují dráždění pokožky
 

Předprodejní letáček pro země: Česká republika (2017, Únor 16)



Vlastnosti

Hřeben na bradku a knír

Hřeben na vousy a knír umožňuje udržovat dokonalý vous až do délky 5 mm.

Snadné nasazování

Svůj holící stroje proměníte v zastřihovač dvěma snadnými kroky. 1. Zdvihněte
holicí hlavu ze strojku. 2. Nasaďte nástavec na úpravu vousů.

Přesný zastřihovač

Chcete-li použít přesný zastřihovač s nastavením 0,5mm strniště, jednoduše
sejměte hřeben.

Nasazovací nástavec pro úpravy

Nástavec na úpravu vousů je navržen tak, aby dokázal upravit mimořádně
krátké vousy, ale přesto chránil vaši pokožku.

Zdokonalte svůj holicí strojek

Nasazovací zastřihovač vousů SmartClick je kompatibilní se všemi holicími
strojky se systémem SmartClick.

Specifikace
Upozorňujeme, že toto je předprodejní letáček. Letáček obsahuje aktuální dostupné informace v rámci výše zmíněných zemí. Obsah letáčku lze měnit bez předchozího upozornění.
Společnost Philips nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah tohoto letáčku.

Vytvořte si takový vzhled, po kterém toužíte
Styly Krátké vousy

Strniště

Střihací systém
Typ hřebenu 5 nastavení délky
Rozsah nastavení
délky

0,5 mm až 5 mm

Obsah
Balení Hřeben

Přesný zastřihovač

Nástavec SmartClick
Vhodné pro následu-
jící výrobky

Holicí strojek řady 9000 (S9xxx)
Holicí strojek řady 7000 (S7xxx)
SensoTouch 3D (RQ12xx)
SensoTouch 2D (RQ11xx)
Arcitec (RQ10xx)

Rozměry balení
Výška 11,40 cm

Šířka 9,90 cm
Hloubka 3,80 cm
Čistá hmotnost 0,04 kg
Hrubá hmotnost 0,08 kg
EAN 08710103582359
Počet zahrnutých
výrobků
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Země původu CN
Kód harmonizova-
ných systémů

851090

Vnější obal
Délka 12,40 cm
Šířka 10,40 cm
Výška 12,60 cm
Hrubá hmotnost 0,27 kg
EAN 18710103582356
Počet spotřebitel-
ských balení

3
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