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Houd uw scheerapparaat als nieuw

Voor alle SmartClean-systemen
De schoonmaakcartridge voor het SmartClean-systeem, biedt u een handige manier om 
uw scheerapparaat te reinigen, smeren en verversen, voor elke dag een nieuw 
scheergevoel

Handig en eenvoudig in gebruik
• 6 maanden handig reinigen
• Reinigt scheerapparaten gebruikt met schuim en gel effectief
• Voor alle SmartClean-systemen

Houdt de prestaties van uw scheerapparaat optimaal
• De actieve smering vermindert frictie en slijtage aan de mesjes
• Systeem met twee filters verwijdert haar, schuim en gel

Voor een frisse en hygiënische scheerbeurt
• Reinigt tot 10x beter dan water
• Geeft een frisse geur aan uw scheerhoofden
• Huidvriendelijke formule voor een frisse en hygiënische scheerbeurt



 Systeem met twee filters
Het dubbele filtersysteem verwijdert haar, 
schuim en gel. De unieke dubbele filter 
voorkomt verstopping van de scheerhoofden, 
waardoor uw scheerapparaat uitstekend blijft 
presteren.

Actieve smering

De actieve smering vermindert frictie en 
slijtage aan scheerhoofden en messen, 
waardoor uw scheerapparaat langer optimaal 
blijft presteren.

Effectiever dan water

Het DualFiltration-systeem en actieve smering 
maken uw scheerapparaat tot 10 keer schoner 
dan met alleen water

Huidvriendelijk formule

De alcoholvrije, huidvriendelijke formule geeft 
u een frisse en hygiënische scheerbeurt, en is 
ontworpen om huidirritatie te voorkomen

Frisse geur

De nieuwe cartridgevloeistof voor het 
SmartClean-systeem heeft een unieke formule 
en een aangename geur. Het systeem zorgt 
voor een hygiënische reiniging van uw 
scheerapparaat, en geeft de scheerhoofden een 
frisse geur.

Verwijdert schuim en gel

Het Philips SmartClean-systeem met 
reinigingscartridges is het eerste 

schoonmaaksysteem dat scheerapparaten 
effectief reinigt met schuim en gel.

Voor 6 maanden

Een schoonmaakcartridge van Philips gaat tot 3 
maanden mee bij wekelijks gebruik. Deze set 
van 2 is genoeg voor 6 maanden handig 
reinigen.

Voor alle SmartClean-systemen

De schoonmaakcartridges zijn geschikt voor 
alle scheerapparaten met het SmartClean-
systeem.
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Meegeleverde artikelen
• Schoonmaakcartridge: 2 pcs

Capaciteit
• Schoonmaakcartridge: 2 x 170 ml
•
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