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Paras parranajokone maailman ykköseltä.

Ajaa tarkasti myös kaulan alueelta

Philips RQ1050 arcitec -parranajokone soveltuu erinomaisesti miehille, jotka

haluavat vain parasta. Sen Flex & Pivot -tekniikka ja Triple Track -teräyksiköt

takaavat erinomaisen ajotuloksen myös kaulan alueella.

Ajaa tarkasti myös kaulan alueelta

Flex & Pivot -tekniikka seuraa kasvojen muotoa

Nopeaan ja tarkkaan ajoon

Triple-Track-ajopäissä on 50 % enemmän ajopintaa

Ajaa lyhyimmänkin sängen

Precision Cutting -järjestelmä

Miellyttävän tarkkaa

Super Lift & Cut -tekniikka

Helppo puhdistaa

Vesipestävä parranajokone
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Kohokohdat Tekniset tiedot

Flex & Pivot -tekniikka

Joustavan ja keinuvan ajopään kolme erillisesti

joustavaa teräyksikköä takaavat täydellisen

liikkuvuuden. Tämä ainutlaatuinen yhdistelmä

takaa täydellisen ihokosketuksen myös kaulan

kaarevilla ihoalueilla.

Triple-Track-ajopäät

Triple-Track-ajopäissä on leikkaavia teriä

kolmella kehällä, joten ne kattavat 50 %

enemmän parranajopintaa kuin tavalliset

pyöriväteräiset ajopäät.

Precision Cutting -järjestelmä

Sähköparranajokoneessa on erittäin ohuet

terät, joiden teräsäleiköt leikkaavat pitkät

partakarvat ja teräaukot lyhyen sängen.

Super Lift & Cut -tekniikka

Sähköparranajokoneen kaksivaihetekniikka

nostaa partakarvat ja leikkaa ne miellyttävästi

ja tarkasti.

Vesipestävä parranajokone

Vesipestävän parranajokoneen voi huoletta

huuhdella hanan alla.

Tarkkuustrimmeri

Patentoitu varsitrimmeritekniikka tarkkaan

ajoon. Sopii täydellisesti viiksien ja

pulisonkien muotoiluun ja siistimiseen.

 

Ajoteho

Ajojärjestelmä: Triple-Track-ajopäät,

Precision Cutting -järjestelmä, Super Lift &

Cut -tekniikka

Myötäilee muotoja: Flex & Pivot -tekniikka,

Joustava ja keinuva ajopää

Muotoilu: Iholla miellyttävä tarkkuustrimmeri

Helppokäyttöinen

Näyttö: Akku täynnä -merkkivalo, Lataus

vähissä -ilmaisin, Latauksen merkkivalo,

Ajopäiden vaihtotarpeen ilmaisin, Matkalukko

Lataaminen: ladattava, Pikalataus

Lataaminen: 1 tunti

Ajoaika: 21 päivää

Puhdistaminen: Pestävä, Puhdistustarpeen

ilmaisin

Lisätarvikkeet

Teline: Power pod

Ylläpito: Puhdistusharja, Suojus

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino,

kierrätys ja hävittäminen sekä käyttöiän

kestävä luotettavuus.
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