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Skab din egen stil
Perfekt tæt, selv på halsen

Til manden, der kun vil have det allerbedste: arcitec kombinerer Flex & Pivot Action

med TripleTrack-skær, der giver en perfekt tæt barbering selv på halsen.

Perfekt tæt, selv på halsen

Flex & Pivot Action følger alle kurver

En hurtig og tæt barbering

TripleTrack-skær med 50 % større barberingsflade

Behageligt tæt

Super Lift&Cut-teknologi

Barberer selv de korteste skægstubbe

Precision Cutting System

Perfekt trimning af overskæg og bakkenbarter

Precision tube trimmer



Elektrisk shaver RQ1053/18

Vigtigste nyheder Specifikationer

Flex & Pivot Action

Tre individuelt fleksible skær i en skærenhed,

der drejer i alle retninger. Denne unikke

kombination sikrer optimal hudkontakt med

konturer og kurver og fanger selv de mest

problematiske hår på halsen.

TripleTrack-skær

TripleTrack-skærene med tre spor giver 50 %

større barberingsflade end almindelige,

roterende skær med kun et spor.

Super Lift&Cut-teknologi

Super Lift&Cut-teknologi løfter hårene, så de

skæres af under hudniveau.

Precision Cutting System

Ultratynde skær til at barbere lange hår og

huller til at barbere selv de korteste stubbe.

Precision tube trimmer

Den patenterede tube trimmer-teknologi giver

høj præcision og nem håndtering. Perfekt til

tilretning og trimning af overskæg og

bakkenbarter.

Vaskbar shaver

Den vandtætte shaver kan nemt skylles under

vandhanen.

 

Barberingssystem

Flex & Pivot Action

TripleTrack-skær

Precision Cutting System

Super Lift&Cut-teknologi

Precision tube trimmer

Vaskbar

Skær der ikke korroderer

Vibrationsfri

Skær: RQ 10

Vipbart skærhoved

Strømkilde

Genopladelig

Opladningstid: 1 time(r)

Barberingstid: op til 21 d

Hurtig opladning

Automatisk valg: 100-240 V

Genopladelige grønne litiumionbatterier

Elektroniske funktioner

Indikator for fuldt opladet batteri

Indikator for lavt batteriniveau

Rejselås

Rengøringsindikator

Opladeindikator

Elektronisk on/off-kontakt

Indikator for udskiftning af skærhoved

Tilbehør

Beskyttelseskappe

Rensebørste

Emballage

Fusionsboks
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