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Maak uw eigen stijl
Perfect glad, zelfs in de hals

Voor mannen die alleen het beste van het beste willen, combineert het Philips

arcitec RQ1053 elektrische scheerapparaat een 360° beweegbare scheerunit met

de Triple Track-scheerhoofden voor ultraglad scheren, zelfs in de hals.

Perfect glad, zelfs in de hals

360° beweegbare scheerunit volgt alle contouren van uw gezicht

Snel en nauwkeurig scheren

Triple-Track-scheerhoofden met een 50% groter scheeroppervlak

Comfortabel en nauwkeurig

Super Lift & Cut-technologie

Scheert zelfs de kortste stoppelhaartjes

Precisiescheersysteem

Snor en bakkebaarden perfect bijknippen

Precisietrimmer



Elektrisch scheerapparaat RQ1053/18

Kenmerken Specificaties

360° beweegbare scheerunit

Drie onafhankelijk beweegbare scheerhoofden

in een zeer flexibele scheerunit. Deze unieke

combinatie volgt de contouren van uw gezicht

en zorgt voor een optimaal contact met de

huid. Op deze manier bereikt u zelfs de

lastigste haartjes in de hals.

Triple-Track-scheerhoofden

De drie scheerringen van de Triple-Track-

scheerhoofden bieden een 50% groter

scheeroppervlak dan standaard scheerhoofden

met één ring.

Super Lift & Cut-technologie

Het systeem met dubbele mesjes van dit

elektrische scheerapparaat tilt haren om op ze

op comfortabele wijze onder het huidoppervlak

af te scheren.

Precisiescheersysteem

Het elektrische scheerapparaat heeft

ultradunne scheerhoofden met sleuven voor

het scheren van lange haren en gaatjes voor

zelfs de kortste stoppels.

Precisietrimmer

Gepatenteerde buistrimmertechnologie voor

geweldige precisie en hanteerbaarheid. Perfect

voor het bijwerken van contouren en het

bijknippen van snor en bakkebaarden.

Afspoelbaar scheerapparaat

Het waterdichte scheerapparaat kan eenvoudig

onder de kraan worden afgespoeld.

Scheersysteem

360° beweegbare scheerunit

Triple-Track-scheerhoofden

Precisiescheersysteem

Super Lift & Cut-technologie

Precisietrimmer

Wasbaar

Roestvrije scheerhoofden

Trillingvrij

Scheerunit: RQ 10

Meebewegende scheerunit

Voedingssysteem

Oplaadbaar

Oplaadtijd: 1 uur

Scheertijd: maximaal 21 dag(en)

Snel opladen

Automatische selectie: 100 - 240 V

Oplaadbare milieuvriendelijke lithium-

ionenergiecellen

Elektronische kenmerken

Batterij vol-indicator

Batterij bijna leeg-indicator

Reisslot

Reinigingsindicator

Oplaadindicator

Elektronische aan/uitschakelaar

Lampje voor het vervangen van de scheerunit

Accessoires

Beschermkap

Reinigingsborsteltje

Verpakking

Fusion-box
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