
 

 

Philips
Quick Clean Pod-cartridge

3 stuks
Tot 9 maanden hygiënisch 
scheren
Compatibel met Quick Clean Pod

CC13/50
Dag in dag uit hygiënisch scheren

10 keer effectiever dan reinigen met water*
Als u de Quick Clean Pod na elke scheerbeurt gebruikt, blijft uw scheerapparaat als nieuw 
en wordt afgeknipt haar effectief verwijderd. Uw scheerapparaat is 10 keer schoner dan 
wanneer u alleen water gebruikt*.

Actieve smering
• Smeermiddelen zorgen voor optimale prestaties van uw scheerapparaat

Grondige reiniging in slechts 1 minuut
• Zorgt tot 9 maanden lang voor een hygiënisch scheerresultaat
• Compatibel met Quick Clean Pod
• Een cartridge is tot drie maanden effectief
• Exclusieve hygiënische formule van Philips + filter met meerdere roosters

Frisse geur
• Frisse geur voor een schoon aanvoelend scheerresultaat

Huidvriendelijk formule
• Volledig alcoholvrij



 Actieve smering

De formule, verrijkt met actieve smeermiddelen, 
beschermt uw scheerhoofden tegen wrijving en 
slijtage, waardoor uw scheerapparaat langer 
optimaal blijft presteren.

Frisse geur

De speciale geur van de schoonmaakcartridge ruikt 
fris en geeft u een schoon gevoel tijdens het scheren.

Huidvriendelijk formule

De huidvriendelijke reinigingsvloeistof is volledig 
alcoholvrij en is ontworpen om huidirritatie te 
voorkomen.

Duurzaam

Elke Philips-reinigingscartridge is geschikt voor circa 
30 reinigingscycli bij dagelijks gebruik en maximaal 
drie maanden bij wekelijks gebruik. Dat is een heel 
seizoen vol schoon en hygiënisch scheren.

Voor 9 maanden

Geniet van 9 maanden fris scheren met deze 3-pack 
cartridges.

Voor Quick Clean Pod

De cartridge is compatibel met de Philips Quick 
Clean Pod.

Grondig schoonmaken
De exclusieve hygiënische formule van Philips en een 
filter met meerdere roosters zorgen ervoor dat 
haartjes effectief worden afgevoerd en dat uw 
scheerapparaat 10 keer schoner blijft dan met alleen 
water* Voorkomt 99,9%** van de groei van 
bacteriën
CC13/50

Specificaties
Meegeleverde artikelen
• Cassette: 3 stuks

Capaciteit
• Cassette: 3 x 160 ml
•

* *Testresultaten gebaseerd op een extern testbureau, onder de 
laboratoriumomstandigheden, na 1 minuut gebruik, kan de cartridge 
de groei van Staphylococcus Aureus en Candida Albicans effectief 
voorkomen. De effectiviteit van de preventie van Staphylococcus 
aureus is 99.9%
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