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Čistiaca kazeta

2 ks
Čistí
Maže
Osviežuje

JC302/50
Udržujte svoj holiaci strojček ako nový

Pre všetky systémy SmartClean
Čistiaca kazeta pre systém SmartClean umožňuje pohodlné čistenie, mazanie 
a regeneráciu vášho holiaceho strojčeka, takže každý deň holí ako nový

Praktické a jednoduché používanie
• 6 mesiacov pohodlného čistenia
• Účinne vyčistí holiace strojčeky používané s penou a gélom
• Pre všetky systémy SmartClean

Uchová špičkový výkon vášho holiaceho strojčeka
• Aktívne mazanie znižuje trenie a opotrebovanie čepelí
• Systém Dual Filter odstraňuje chĺpky, penu a gél

Pre osviežujúce a hygienické oholenie
• Až 10-krát účinnejšie čistenie ako voda
• Dodá holiacim hlavám sviežu vôňu
• Zloženie šetrné k pokožke pre osviežujúce a hygienické oholenie



 Systém Dual Filter
Systém Dual Filter odstraňuje chĺpky, penu 
a gél. Jedinečný dvojitý filter zabraňuje upchatiu 
holiacich hláv chĺpkami a udržiava holiaci 
strojček v skvelej kondícii.

Aktívne mazanie

Systém aktívneho mazania znižuje trenie 
a opotrebovanie holiacich hláv a čepelí, vďaka 
čomu bude holiaci strojček dlhšie fungovať ako 
nový.

Účinnejšie ako voda

Systém Dual Filter a aktívne mazanie udržiavajú 
holiaci strojček v čistote 10-krát účinnejšie než 
opláchnutie vodou

Zloženie šetrné k pokožke

Zloženie šetrné k pokožke a bez obsahu 
alkoholu vám poskytuje osviežujúce 
a hygienické oholenie a je vytvorené tak, aby 
chránilo pokožku pred podráždením

Svieža vôňa

Nová náplň kaziet pre systém SmartClean má 
jedinečné zloženie a príjemnú vôňu. 
Hygienicky čistí holiaci strojček a zanecháva 
sviežu vôňu na holiacich hlavách.

Odstráni penu aj gél

Systém Philips SmartClean s čistiacimi 
kazetami je prvý systém na čistenie holiacich 

strojčekov, ktorý účinne čistí holiace strojčeky 
používané s penou a gélom.

Vystačí na 6 mesiacov

Jedna čistiaca kazeta Philips vydrží až 3 mesiace 
celotýždenného používania. Toto 2-balenie 
vám poskytuje 6 mesiacov pohodlného 
čistenia.

Pre všetky systémy SmartClean

Čistiace kazety sú vhodné pre všetky holiace 
strojčeky so systémom SmartClean.
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Hlavné prvky
Čistiaca kazeta
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Pribalené príslušenstvo
• Čistiaca kazeta: 2 ks

Kapacita
• Čistiaca kazeta: 2 x 170 ml
•
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Technické údaje
Čistiaca kazeta
2 ks Čistí, Maže, Osviežuje
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