
 

 

Philips SmartClick 
accessory
Резервна четка за 
почистване на лице

Дълбоко почистване на лицето

Резервна глава за четка

SH560/50
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ълбоко почистване на лицето
 гладка кожа със здрав вид
чистващата четка SmartClick почиства внимателно лицето ви и придава на 
жата гладко усещане и здрав вид. Така че се чувствате уверени, че винаги 
глеждате добре!

Гладка кожа със здрав вид
• 32 000 активни косъмчета за цялостно почистване
• Създадена за нежно третиране на чувствителна кожа

Лесна употреба
• За хигиенична употреба сменяйте главата на четката на всеки 3 месеца
• Съвместима с четката за дълбоко почистване на лице SH575



 32 000 активни косъмчета

32 000 активни косъмчета, всяко с диаметър 50 
µм, могат да достигат дори най-
труднодостъпните зони на лицето ви, като го 
почистват изцяло. Те премахват замърсявания и 
мъртви кожни клетки и увеличават 
микроциркулацията, като придават на кожата ви 
усещане за гладкост и здрав вид.

Създадена за чувствителна кожа
Косъмчетата с дължина 14 мм са много гъвкави, 
което осигурява по-малко триене върху 
чувствителна кожа за нежен почистващ ефект. 
Подходяща за ежедневна употреба.

Сменяйте главата на всеки 3 месеца
За да поддържате хигиената на четката си за 
почистване, сменяйте главата на всеки 3 месеца, 
като просто поставяте нова глава (SH560) върху 
своята четка SmartClick.

Съвместима с SH575

Съвместима с четките за почистване на лице 
SmartClick от Shaver Series 7000 и четката за 
дълбоко почистване на лице SH575.
SH560/50
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Лесна употреба
• Почистване: Мийте с вода и мек сапун, 
Подсушавайте четката с кърпа

• Поддръжка: Предпазна капачка

Приставка SmartClick
• За продуктов тип: Shaver series 9000 (S9xxx), 

Самобръсначки Серия 7000 (S7xxx), 
Самобръсначки Серия 5000 (S5xxx), AquaTouch 
(S5xxx), Четка за почистване на лице SH575

Поддръжка
• Смяна на главата на четката: На всеки 3 месеца 
с SH560

•
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