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Поддържайте самобръсначката си като нова
За всички системи SmartClean
Почистващата касета за системата SmartClean ви предоставя удобен начин за 
почистване, смазване и освежаване на самобръсначката ви, за да я поддържате като 
нова всеки ден

Удобна и лесна за използване
• 6 месеца удобно почистване
• Ефективно почиства самобръсначки, използвани с пяна и гел
• За всички системи SmartClean

Самобръсначката ви ще е винаги в перфектна форма
• Активното смазване намалява триенето и износването на ножчетата
• Системата с двоен филтър почиства космите, пяната и гела

За свежо и хигиенично бръснене
• Почиства до 10 пъти по-добре от водата
• Оставя свеж аромат върху бръснещите глави
• Щадяща кожата формула за свежо и хигиенично бръснене



 Система с двоен филтър
Системата с двоен филтър почиства 
космите, пяната и гела. Уникалният двоен 
филтър предотвратява запушването на 
бръснещите глави с косми, поддържайки 
отличното представяне на самобръсначката 
ви.

Активно смазване

Системата за активно смазване намалява 
триенето и износването на бръснещите 
глави и ножчетата, запазвайки 
самобръсначката ви като нова по-дълго.

По-ефективно от водата

Системата DualFiltration и активното 
смазване поддръжат самобръсначката ви до 
10 пъти по-чиста в сравнение с 
почистването с вода

Щадяща кожата формула

Щадящата кожата формула без алкохол ви 
дава свежо и хигиенично бръснене и е 
създадена да предпазва кожата от 
възпаления

Свеж аромат

Новата течност на касетата за системата 
SmartClean има уникална формула и приятен 
аромат. Тя хигиенично почиства 
самобръсначката ви, оставяйки свеж аромат 
върху бръснещите глави.

Почиства пяната и гела

Системата Philips SmartClean с почистващи 
касети е първата система за почистване на 

самобръсначки, която ефективно почиства 
самобръсначките, използвани с пяна и гел.

За 6 месеца употреба

Една почистваща касета Philips издържа до 3 
месеца при ежеседмично използване. Тази 
опаковка от 2 бр. ви осигурява 6 месеца 
удобно почистване.

За всички системи SmartClean

Почистващите касети са подходящи за 
всички самобръсначки със системата 
SmartClean.
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Включени в комплекта
• Почистваща касета: 2 pcs

Вместимост
• Почистваща касета: 2 x 170 мл / 2 x 5,75 унции
•
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