
 

 

Philips arcitec
Sähkökäyttöinen 
parranajokone, jossa on 
Flex & Pivot -ajotekniikka

Peilinäyttö

RQ1060
Paras parranajokone maailman ykköseltä.

Ajaa tarkasti myös kaulan alueelta
Arcitec-parranajokone soveltuu erinomaisesti miehille, jotka haluavat vain parasta. Sen 
Flex & Pivot -tekniikka ja Triple Track -teräyksiköt takaavat erinomaisen ajotuloksen myös 
kaulan alueella.

Ajaa tarkasti myös kaulan alueelta
• Flex & Pivot -tekniikka seuraa kasvojen muotoa

Nopeaan ja tarkkaan ajoon
• Triple-Track-ajopäissä on 50 % enemmän ajopintaa

Miellyttävän tarkkaa
• Super Lift & Cut -tekniikka

Ajaa lyhyimmänkin sängen
• Precision Cutting -järjestelmä

Täydellinen viiksien ja pulisonkien trimmaus
• Tarkkuustrimmeri



 Flex & Pivot -tekniikka

Joustavan ja keinuvan ajopään kolme erillisesti 
joustavaa teräyksikköä takaavat täydellisen 
liikkuvuuden. Tämä ainutlaatuinen yhdistelmä takaa 
täydellisen ihokosketuksen myös kaulan kaarevilla 
ihoalueilla.

Triple-Track-ajopäät

Triple-Track-ajopäissä on leikkaavia teriä kolmella 
kehällä, joten ne kattavat 50 % enemmän 
parranajopintaa kuin tavalliset pyöriväteräiset 
ajopäät.

Super Lift & Cut -tekniikka

Kaksivaihetekniikka nostaa partakarvat ja leikkaa ne 
miellyttävästi ja tarkasti.

Precision Cutting -järjestelmä

Ohuet terät, joiden teräsäleiköt leikkaavat pitkät 
partakarvat ja teräaukot lyhyen sängen.

Tarkkuustrimmeri

Patentoitu varsitrimmeritekniikka tarkkaan ajoon. 
Sopii täydellisesti viiksien ja pulisonkien muotoiluun 
ja siistimiseen.

Vesipestävä parranajokone

Vesipestävän parranajokoneen voi huoletta 
huuhdella hanan alla.
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Tekniset tiedot
Parranajojärjestelmä
• Flex & Pivot -tekniikka
• Triple-Track-ajopäät
• Precision Cutting -järjestelmä
• Super Lift & Cut -tekniikka
• Tarkkuustrimmeri
• Pestävä
• Korroosion kestävät terät
• Värinätön
• Ajopää: RQ 10
• Joustava ja keinuva ajopää

Virransyöttö
• Ladattava
• Latausaika: 1 tunti(a)
• Ajoaika: enintään 21 päivää
• Pikalataus
• Automaattivalinta: 100 - 240 V
• Ladattavat Green Li-ion Energy -kennot

Sähkötekniset tiedot
• Akun tason ilmaisin
• Matkalukko
• Puhdistustarpeen ilmaisin
• Latauksen merkkivalo
• Sähköinen virtakytkin
• Ajopään vaihdon ilmaisin

Pinnoitus
• Peilipinnoitettu näyttö

Lisätarvikkeet
• Power pod
• Ajopään suojus
• Puhdistusharja

Pakkaus
• Kirkas pakkaus
•
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