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Kad jūsų barzdaskutė atrodytų kaip nauja

Visoms „SmartClean“ sistemoms
Naudodamiesi „SmartClean“ sistemos valymo kasete galite patogiai valyti, sutepti ir 
atnaujinti savo barzdaskutę ir kasdien mėgautis naujos barzdaskutės prisilietimais

Patogus ir lengvas naudoti
• 6 mėn. valykite patogiai
• Efektyviai išvalo barzdaskutes, kurios naudojamos kartu su putomis ir geliu
• Visoms „SmartClean“ sistemoms

Kad jūsų barzdaskutė puikiai veiktų
• Aktyvus sutepimas sumažina trintį ir peiliukų nusidėvėjimą
• Dviguba filtravimo sistema išvalo plaukus, putas ir gelį

Kad skustis būtų gaivu ir higieniška
• Valo iki 10 kartų geriau nei vanduo
• Suteikia gaivų aromatą jūsų skutimosi galvutėms
• Odai nekenkianti formulė, kad skustis būtų gaivu ir higieniška



 Dviguba filtravimo sistema
Dviguba filtravimo sistema išvalo plaukus, putas 
ir gelį. Unikalus dvigubas filtras neleidžia 
užsikimšti skutimo galvutei, todėl jūsų 
barzdaskutė veiks nepriekaištingai.

Aktyvus sutepimas

Aktyvaus sutepimo sistema sumažina trintį ir 
skutimo galvučių bei peiliukų nusidėvėjimą, 
todėl barzdaskutė ilgai veiks kaip nauja.

Veiksmingiau už vandenį

Dviguba filtravimo sistema ir aktyvus sutepimas 
išvalo barzdaskutę 10 kartų švariau nei vien tik 
vanduo

Odai nekenkianti formulė

Sudėtyje nėra alkoholio, nedirginama oda, 
todėl skustis gaivu ir higieniška. Prietaisas 
saugo jūsų odą nuo sudirginimo

Gaivus aromatas

Naujasis „SmartClean“ sistemai skirtas kasetės 
skystis išsiskiria unikalia formule ir maloniai 
kvepia. Jis higieniškai išvalo barzdaskutę, o 
galvutėms suteikia malonų gaivų aromatą.

Išvalo putas ir gelį

„Philips“ sukurta „SmartClean“ sistema su 
valymo kasetėmis yra pirmoji barzdaskučių 

valymo sistema, efektyviai išvalanti su putomis 
ir geliu naudojamas barzdaskutes.

Užteks 6 mėn.

Naudojant kiekvieną savaitę, vienos „Philips“ 
valymo kasetės užtenka maždaug 3 mėnesiams. 
Šioje pakuotėje yra 2 vnt., todėl patogiai valyti 
galėsite net 6 mėn.

Visoms „SmartClean“ sistemoms

Valymo kasetės tinka visoms barzdaskutėms, 
kuriose naudojama „SmartClean“ sistema.
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Pridėti priedai
• Valymo kasetė: 2 pcs

Talpa
• Valymo kasetė: 2 x 5,75 fl oz / 2 x 170 ml
•
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