
 

 

Philips
Бръснещи глави

Спрян
Вместо това купете SH71

SH70/50
SH70 е заменено от SH71

Сменяйте главите на всеки 2 години, за най-добри резултати

За две години главите на самобръсначката отрязват 9 милиона косъмчета по 
лицето ви. Сменяйте главите на самобръсначката, за да я поддържате като нова. 
Съвместими със самобръсначката серия 7000.

Лесна употреба
• Нулирайте самобръсначката си след замяна на бръснещите глави
• Лесни за смяна бръснещи глави
• Сменете бръснещите глави само в две стъпки
• Поддържайте вашата самобръсначка като нова

Съвместимост
• Сменяеми глави за самобръсначки от серия 7000

Гладко плъзгане, чувствително бръснене
• Ножчетата GentleTrack позволяват гладко, щадящо кожата бръснене
• Самобръсначка Super Lift & Cut за комфортно гладко бръснене



 Съвместимост със серия 7000

Сменяемите глави SH70 са съвместими със 
самобръсначки от серия 7000 (S7xxx) и 
самобръсначка Star Wars SW7700.

Прецизни ножчета GentleTrack

Ножчетата с нова конструкция комфортно 
отрязват косъмчетата в най-оптималната 
позиция, като намаляват възпалението, 
предизвикано от опъване и скубене.

Функция Super Lift & Cut

Системата с две ножчета, вградена в нашата 
електрическа самобръсначка, повдига 

косъмчетата за удобно отрязване под 
нивото на кожата и по-гладко бръснене.

Напомняне за замяна

Най-новите самобръсначки Philips имат 
вградено напомняне за замяна със символ на 
бръснещ блок. Този символ светва и ви 
показва кога да смените бръснещите глави.

Лесна смяна

1. Отворете самобръсначката като 
натиснете бутона "освобождаване"; 2. 
Махнете ограничителя, като завъртите 
ключалката обратно на часовниковата 
стрелка; 3. Извадете старите бръснещи 
глави и внимателно поставете новите; 
проверете дали главите са точно изравнени 
в гнездата им; 4. Поставете обратно 
ограничителя и го закрепете, като завъртите 
ключалката по часовниковата стрелка; 5. 
Когато затворите бръснещата глава, ще 
чуете как щраква на място.

Как да нулирате самобръсначката си

След замяна на бръснещите глави можете 
да нулирате напомнянето за замяна, като 
натиснете бутона за вкл./изкл. за повече от 7 
секунди. В противен случай тригерът за 
замяна ще се изключи автоматично след 9 
последователни бръснения.

Поддържайте вашата самобръсначка 
като нова

За 100% ефективност при бръснене 
сменяйте бръснещите глави на всеки 2 
години.
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Бръснещи глави
• Бръснещи глави в една опаковка: 3
• Надстроени бръснещи глави: SH70 е заменено 
от SH71
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• Употреба: Използвайте спрей за почистване 
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