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JC304/54
Hold barbermaskinen i utmerket stand

For alle SmartClean-systemer
Rengjøringspatronen til SmartClean-systemet gjør det praktisk å rengjøre, smøre og friske 
opp barbermaskinen, slik at barbermaskinen føles som om den er ny hver dag

Rask og enkel å bruke
• 1 års praktisk rengjøring
• Rengjør effektivt barbermaskiner som brukes sammen med skum og gelé
• For alle SmartClean-systemer

Sørger for at barbermaskinen yter maksimalt
• Den aktive smøringen reduserer friksjon og slitasje på blader
• Dobbelt filtersystem rengjør hår, skum og gelé

For en frisk og hygienisk barbering
• Rengjør opptil 10 ganger bedre enn vann
• Etterlater seg en frisk duft på skjærehodene
• Hudvennlig formel for en frisk og hygienisk barbering



 Dobbelt filtersystem
Det doble filtersystemet rengjør hår, skum og gelé. 
Det unike doble filteret forhindrer at hår tilstopper 
skjærehoder, slik at barbermaskinens utmerkede 
ytelse opprettholdes.

Aktiv smøring

Det aktive smøresystemet reduserer friksjon og 
slitasje på skjærehodene og bladene og sørger for at 
barbermaskinen fungerer som ny lenger.

Mer effektiv enn vann

DualFiltration-systemet og den aktive smøringen 
gjør barbermaskinen opptil 10 ganger renere enn 
med vann alene

Hudvennlig formel

Den alkoholfrie, hudvennlige formelen gir deg en 
frisk og hygienisk barbering, og den er utformet for 
å beskytte mot hudirritasjon

Frisk duft

Den nye patronvæsken for SmartClean-systemet har 
en unik formel og en behagelig duft. Den rengjør 
barbermaskinen på en hygienisk måte og etterlater 
en frisk duft på skjærehodene.

Rengjøring for skum og gelé

Philips SmartClean-systemet med 
rengjøringspatroner er det første 
rengjøringssystemet for barbermaskin som effektivt 
rengjør barbermaskiner som brukes sammen med 
skum og gelé.

1 års forbruk
Én rengjøringspatron fra Philips varer i opptil tre 
måneder med ukentlig bruk. Denne 4-pakningen gir 
deg ett års praktisk rengjøring.

For alle SmartClean-systemer

Rengjøringspatronene egner seg for alle 
barbermaskiner med SmartClean-systemet.
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Spesifikasjoner
Deler som medfølger
• Rengjøringspatron: 4 pcs

Kapasitet
• Rengjøringspatron: 4 x 170 ml / 4 x 5,75 fl oz
•
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