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Den bästa rakapparaten från världsledaren

Perfekt nära, även på halsen

För män som vill ha det bästa. I arcitec kombineras Flex & Pivot Action med

trespåriga rakhuvuden för en perfekt nära rakning, till och med på halsen.

Perfekt nära, även på halsen

Flex & Pivot Action följer alla konturer

En snabb och nära rakning

Trespåriga rakhuvuden med 50 % större rakyta

Bekvämt nära

Super Lift & Cut-teknik

Rakar av även den kortaste stubben

Precisionsklippsystem

Perfekt trimning av mustasch och polisonger

Precisionsrörtrimmer



Elektrisk rakapparat RQ1060/19

Funktioner Specifikationer

Flex & Pivot Action

Tre huvuden som rör sig oberoende av varandra

i ett skärhuvud som roterar åt alla håll. Den

unika kombinationen garanterar

fullständig hudkontakt på svåråtkomliga ställen

för att fånga upp även de svåraste hårstråna på

halsen.

Trespåriga rakhuvuden

De tre rakningsspåren i de trespåriga

rakhuvudena ger 50 % större rakyta än vanliga,

enkelspåriga roterande rakhuvuden.

Super Lift & Cut-teknik

Systemet med dubbla blad lyfter håren för att

bekvämt raka av dem under hudnivån.

Precisionsklippsystem

Ultratunna huvuden med slitsar för rakning av

långa strån och hål för rakning av den kortaste

stubben.

Precisionsrörtrimmer

Patenterad rörtrimmerteknik för fantastisk

precision och hantering. Perfekt för

konturklippning och trimning av mustasch och

polisonger.

Tvättbar rakapparat

Den vattentäta rakapparaten kan enkelt sköljas

av under kranen.

Rakningsresultat

Raksystem: Trespåriga rakhuvuden,

Precisionsklippsystem, Super Lift & Cut-teknik

Konturföljande: Flex & Pivot Action, Rörligt

skärhuvud

Styling: Hudvänlig precisionstrimmer

Lättanvänd

Teckenfönster: Batterinivåindikator,

Laddningsindikator, Indikator för byte av

rakhuvud, Reslås

Laddning: Laddningsbar, Snabbladdning

Laddning: 1-timmes

Raktid: 21 dagar

Uppstädning: Tvättbar, Indikator för rengöring

Design

Legering: Display med spegel

Tillbehör

Ställning: Power Pod

Underhåll: Rengöringsborste, Skyddshylsa
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