Philips PowerTouch
tıraș bașlıkları

TripleTrack bașlıklar
PowerTouch (PT9xx) ile
uyumludur
AquaTouch (AT9xx) ile
uyumludur
HQ81xx, HQ82xx ile uyumludur

HQ9/50

Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
En iyi sonucu elde etmek için başlıkları 2 yılda bir değiştirin
İki yıl içerisinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı
değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın.
Rahat ve pürüzsüz
• Süper Kaldır ve Kes teknolojisi ve çift bıçaklı sistem
En kısa kılları bile keser
• Hassas Kesme Sistemi
Yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara uyum sağlar
• Reflex Action sistemi
Uyumluluk
• PowerTouch tıraș makineleri için yedek bașlıklar
Hızlı ve pürüzsüz tıraș
• Hızlı ve pürüzsüz tıraș için Speed-XL tıraș bașlıkları

HQ9/50

tıraș bașlıkları

TripleTrack bașlıklar PowerTouch (PT9xx) ile uyumludur, AquaTouch (AT9xx) ile uyumludur, HQ81xx,
HQ82xx ile uyumludur

Özellikler

PowerTouch ile uyumlu

Speed-XL tıraș bașlıkları

Teknik Özellikler
Tıraș bașlıkları

• Paketteki tıraș bașlığı sayısı: 3
• Așağıdaki ürün modelleriyle uyumludur: 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
•

HQ9 yedek bașlıkları, PowerTouch (PT9xx) ve
AquaTouch (AT9xx) tıraș makineleri ile uyumludur.

Süper Kaldır ve Kes teknolojisi

Üçlü tıraș bașlıkları %50 daha fazla tıraș yüzeyi ile
daha hızlı ve daha pürüzsüz tıraș sağlar. *standart
döner tıraș bașlıklarıyla karșılaștırıldığında.

Hassas Kesme Sistemi

Philips tıraș makinenizin çift bıçaklı sistemi șu șekilde
çalıșır: rahat ve pürüzsüz bir tıraș için ilk bıçak
kaldırır, ikinci bıçak keser.
Philips tıraș makinesi uzun sakalları almak için
yuvalara ve en kısa sakalları almak için tasarlanmıș
deliklere sahip ultra ince bașlıklara sahiptir.

Reflex Action sistemi

Yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara
otomatik olarak uyum sağlar.
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