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A legjobb borotva a világ vezető

borotvagyártójától

Tökéletesen alapos, még a nyak környékén is

A tökéletes megoldásokat kedvelő férfiak számára az arcitec borotva rugalmas

felfüggesztésű rendszert és háromsávos körkéseket kínál a tökéletesen alapos

borotválkozáshoz, még a nyak környékén is.

Tökéletesen alapos, még a nyak környékén is

A rugalmas felfüggesztésű rendszer kiválóan követi a hajlatokat

Gyors és alapos borotválás

Triple-Track (háromsávos) körkések – 50%-kal nagyobb borotválási felület

Kényelmes és alapos

Super Lift & Cut technológia

A legrövidebb borostát is leborotválja

Precíziós vágórendszer

A bajusz és az oldalszakáll tökéletes formázása

Precíziós vágó



Elektromos borotva RQ1060/19

Fénypontok Műszaki adatok

Rugalmas felfüggesztésű rendszer

Három egymástól függetlenül mozgó körkés a

körkörösen csuklós borotvaegységben. Ez az

egyedülálló kombináció garantálja a tökéletes

érintkezést a bőrfelülettel a hajlatokban is, így

a nyak legproblémásabb területei is

könnyedén elérhetők.

Triple-Track (három sávos) körkések

A Triple-Track körkések három soros szitája a

normál körkésekhez képest 50 %-kal nagyobb

borotválási felületet biztosít.

Super Lift & Cut technológia

A kettős vágóélrendszer első kése megemeli a

szőrszálat, a második pedig a bőrfelszín alatt

vágja el.

Precíziós vágórendszer

A hihetetlenül vékony körkések résein a hosszú

szőrszálakat, a lyukakon pedig a legrövidebb

borostát borotválja le.

Precíziós vágó

Szabadalmaztatott precíziós vágási

technológia a rendkívül pontos vágásért és

könnyű irányíthatóságért. Tökéletesen

alkalmas bajusz és oldalszakáll

kontúrozásához és vágásához.

Lemosható borotva

A vízálló borotva folyóvízben egyszerűen

leöblíthető.

Borotválási teljesítmény

Borotválkozási rendszer: Triple-Track (három

sávos) körkések, Precíziós vágórendszer, Super

Lift & Cut technológia

Kontúrkövetés: Rugalmas felfüggesztésű

rendszer, Csuklós borotvaegység

Hajformázás: Bőrbarát precíziós formázó

Könnyen használható

Kijelző: Akkumulátor töltöttségi szintjének

jelzése, Töltést jelző fény, Körkéscserére

emlékeztető jelzés, Utazó zár

Töltés: Újratölthető, Gyorstöltés

Töltés: 1 órás

Borotválkozási idő: 21 nap

Tisztítás: Mosható, Tisztításra emlékeztető

jelzés

Tervezés

Kidolgozás: Tükörbevonatú kijelző

Tartozékok

Cserélhető fej: RQ10

Állvány: Power pod

Karbantartás: Tisztító kefe, Védősapka
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