
 

 

Philips PowerTouch
κεφαλές ξυρίσματος

Κεφαλές TripleTrack
Για το PowerTouch (PT9xx)
Για το AquaTouch (AT9xx)
Για τα HQ81xx, HQ82xx

HQ9/50
Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα

Αλλάζετε κεφαλές κάθε 2 χρόνια για καλύτερα αποτελέσματα

Μέσα σε δύο χρόνια, οι ξυριστικές κεφαλές κόβουν 9 εκατομμύρια τρίχες από το 
πρόσωπό σας. Αντικαταστήστε τις κεφαλές για να έχετε και πάλι 100% απόδοση.

Άνετο και βαθύ ξύρισμα
• Ανώτερη τεχνολογία ξυρίσματος Lift & Cut με σύστημα δύο λεπίδων

Ξυρίζει ακόμα και τα πιο κοντά γένια
• Σύστημα κοπής ακριβείας

Προσαρμόζεται σε κάθε καμπύλη του προσώπου και του λαιμού σας
• Σύστημα Reflex Action

Συμβατότητα
• Ανταλλακτικές κεφαλές για ξυριστικές μηχανές PowerTouch

Γρήγορο και βαθύ ξύρισμα
• Κεφαλές ξυρίσματος Speed-XL: για γρήγορο και βαθύ ξύρισμα



 Συμβατές με PowerTouch

Οι ανταλλακτικές κεφαλές HQ9 είναι συμβατές με 
τις ξυριστικές μηχανές PowerTouch (PT9xx) και 
AquaTouch (AT9xx).

Ανώτερη τεχνολογία Lift & Cut

Ξυριστική μηχανή Philips με σύστημα δύο λεπίδων: 
η πρώτη λεπίδα ανασηκώνει τις τρίχες και η 
δεύτερη τις κόβει, για άνετο και βαθύ ξύρισμα.

Σύστημα Reflex Action

Προσαρμόζεται αυτόματα σε κάθε καμπύλη του 
προσώπου και του λαιμού σας.

Κεφαλές ξυρίσματος Speed-XL

Οι κεφαλές τριπλής διαδρομής προσφέρουν 50% 
μεγαλύτερη επιφάνεια ξυρίσματος για γρήγορο και 
βαθύ ξύρισμα. *σε σύγκριση με τις κοινές 
περιστρεφόμενες ξυριστικές κεφαλές.

Σύστημα κοπής ακριβείας

Η ξυριστική μηχανή Philips διαθέτει εξαιρετικά 
λεπτές κεφαλές με ειδικές σχισμές για ξύρισμα 
μακριών τριχών και οπές σχεδιασμένες να 
ξυρίζουν τα πιο κοντά γένια.
HQ9/50

Προδιαγραφές
Κεφαλές ξυρίσματος
• Κεφαλές ξυρίσματος ανά συσκευασία: 3
• Ταιριάζει με τους εξής τύπους: HQ8140, 

HQ8142, HQ8150, HQ8160, HQ8170 C&C, 
HQ8174, HQ9100, HQ9140, HQ9160, HQ9170, 
HQ8141, HQ8155, HQ8172, HQ8173, HQ8200, 
HQ8240, HQ8241, HQ8250, HQ8253, HQ8260, 
HQ8261, HQ8270, HQ8290, HQ9161, HQ9190, 
HQ9199, PT920

•
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Χαρακτηριστικά
κεφαλές ξυρίσματος
Κεφαλές TripleTrack Για το PowerTouch (PT9xx), Για το AquaTouch (AT9xx), Για τα HQ81xx, HQ82xx
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