
Máquina de barbear
eléctrica

arcitec

 
Com máquina para pêlos do
nariz, grátis

 
RQ1050

A melhor máquina de barbear do líder mundial
Perfeitamente rente, mesmo no pescoço

Para os homens que apenas querem o melhor, a máquina de barbear Philips arcitec RQ1050 combina a acção

flexível e rotativa com as cabeças de corte Triple-track para um barbear perfeitamente rente, mesmo no

pescoço.

Barbear rente e confortável

Tecnologia Super Lift & Cut

Um barbear rápido e rente

Cabeças de corte Triple-Track com mais 50% de superfície de corte

Perfeitamente rente, mesmo no pescoço

Acção flexível e rotativa que segue cada curva

Barbeia até os pêlos mais curtos

Precision Cutting System

Basta enxaguar

Máquina de barbear lavável



Máquina de barbear eléctrica RQ1050/29

Destaques Especificações

Acção flexível e rotativa

Três cabeças flexíveis independentes num

acessório de corte que roda com liberdade

total de movimento. Esta combinação única

garante um óptimo contacto com a pele em

áreas curvas para agarrar mesmo os pêlos

mais curtos no pescoço.

Cabeças de corte Triple-Track

Os três anéis de corte Triple Track

proporcionam uma superfície de corte 50 %

superior em relação às cabeças de corte

padrão com apenas um anel de corte.

Tecnologia Super Lift & Cut

O sistema de lâmina dupla incorporado desta

máquina de barbear eléctrica levanta os pêlos

para os cortar, de forma confortável, abaixo do

nível da pele.

Precision Cutting System

A máquina de barbear eléctrica tem cabeças

ultra finas com ranhuras para cortar pêlos

compridos e orifícios para cortar até os pêlos

mais curtos.

Aparador de precisão

Tecnologia do aparador de precisão

patenteada para óptima precisão e utilização.

Perfeito para contornar e aparar o bigode e as

patilhas.

Máquina de barbear lavável

A máquina de barbear à prova de água pode

ser facilmente enxaguada com água da

torneira.

Desempenho do barbear

Sistema de barbear: Cabeças de corte Triple-

Track, Precision Cutting System, Tecnologia

Super Lift & Cut

Seguimento de contornos: Acção flexível e

rotativa, Unidade de corte articulada

Modelação: Aparador de precisão suave para

a pele

Fácil de utilizar

Visor: Indicador de bateria vazia, Indicador de

bateria fraca, Indicador de carga, Indicador de

substituição de cabeças de corte, Bloqueio de

viagem

Carregamento: Recarregável, Carga rápida

Carregamento: 1 hora

Tempo de barbear: 21 dias

Limpeza: Lavável, Indicador de limpeza

Acessórios

Suporte: Power Pod

Manutenção: Escova de limpeza, Tampa de

protecção
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