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Φίλτρο καθαρισμού

2 τεμαχίων
Καθαρίζει
Λιπαντικά
Ανανεώνει

JC302/50
Διατηρήστε την ξυριστική σας μηχανή σαν καινούργια
Για όλα τα συστήματα SmartClean
Με το φίλτρο καθαρισμού για το σύστημα SmartClean, μπορείτε να καθαρίζετε, να 
λιπαίνετε και να ανανεώνετε την ξυριστική σας μηχανή, για να είναι κάθε μέρα σαν 
καινούργια.

Πρακτικό και εύκολο στη χρήση
• 6 μήνες εύκολο καθάρισμα
• Καθαρίζει αποτελεσματικά τις ξυριστικές μηχανές που χρησιμοποιούνται με αφρό και τζελ
• Για όλα τα συστήματα SmartClean

Βέλτιστη απόδοση της ξυριστικής σας μηχανής
• Η ενεργός λίπανση μειώνει την τριβή και τη φθορά των λεπίδων
• Σύστημα διπλού φίλτρου που καθαρίζει τις τρίχες, τον αφρό και το τζελ

Για φρέσκο και υγιεινό ξύρισμα
• Καθαρίζει έως και 10 φορές καλύτερα από το νερό
• Αφήνει ένα άρωμα φρεσκάδας στις ξυριστικές κεφαλές
• Φόρμουλα φιλική προς το δέρμα για φρέσκο και υγιεινό ξύρισμα



 Σύστημα διπλού φίλτρου
Το σύστημα διπλού φίλτρου καθαρίζει τις 
τρίχες, τον αφρό και το τζελ. Το μοναδικό 
διπλό φίλτρο αποτρέπει το φράξιμο των 
ξυριστικών κεφαλών από τις τρίχες, 
διατηρώντας ταυτόχρονα την εξαιρετική 
απόδοση της ξυριστικής σας μηχανής.

Ενεργός λίπανση

Το σύστημα ενεργούς λίπανσης μειώνει την 
τριβή και τη φθορά των ξυριστικών κεφαλών 
και των λεπίδων, για να αποδίδει η ξυριστική 
σας μηχανή σαν καινούργια για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα.

Πιο αποτελεσματικό από το νερό

Το σύστημα DualFiltration και η ενεργός 
λίπανση αφήνουν την ξυριστική σας μηχανή 
έως και 10 φορές πιο καθαρή από το νερό

Φόρμουλα φιλική προς το δέρμα

Η φιλική προς το δέρμα φόρμουλα, χωρίς 
οινόπνευμα, προσφέρει φρέσκο και υγιεινό 
ξύρισμα και έχει σχεδιαστεί για να παρέχει 
προστασία από ερεθισμούς του δέρματος

Άρωμα φρεσκάδας

Το νέο υγρό φίλτρου του συστήματος 
SmartClean διαθέτει μοναδική φόρμουλα και 
ευχάριστο άρωμα. Καθαρίζει με υγιεινό 
τρόπο την ξυριστική σας μηχανή, αφήνοντας 
ένα άρωμα φρεσκάδας στις κεφαλές 
ξυρίσματος.

Καθαρίζει αφρό και τζελ

Το σύστημα SmartClean της Philips με φίλτρα 
καθαρισμού είναι το πρώτο σύστημα 

καθαρισμού ξυριστικών μηχανών που 
καθαρίζει αποτελεσματικά τις ξυριστικές 
μηχανές που χρησιμοποιούνται με αφρό και 
τζελ.

6 μήνες χρήση

Ένα φίλτρο καθαρισμού Philips διαρκεί έως 
και 3 μήνες με εβδομαδιαία χρήση. Αυτά τα 2 
τεμάχια σας προσφέρουν εύκολο καθάρισμα 
για 6 μήνες.

Για όλα τα συστήματα SmartClean

Τα φίλτρα καθαρισμού είναι κατάλληλα για 
όλες τις ξυριστικές μηχανές με σύστημα 
SmartClean.
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Χαρακτηριστικά
Φίλτρο καθαρισμού
2 τεμαχίων Καθαρίζει, Λιπαντικά, Ανανεώνει
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Περιλαμβάνεται
• Φίλτρο καθαρισμού: 2 pcs

Χωρητικότητα
• Φίλτρο καθαρισμού: 2x 5,75 fl oz / 2x 170 ml
•
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