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Paslėptas ekranas
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Tobula skutimosi švara, net ir ant sprando

Vyrams, kurie nori tik geriausio, „arcitec“ apjungia „Flex & Pivot“ funkciją su trigubo poveikio skutimo galvutėmis,

taip pasiekiant tobulai švaraus skutimosi, netgi ant sprando.

Prisitaiko prie kiekvieno išlinkio

„Flex & Pivot“ funkcija prisitaiko prie visų veido linkių

Greitas ir švarus skutimasis

„Triple-Track“ skutimo galvutės su 50% daugiau skutimo sistemų

Patogu ir švaru

„Super Lift & Cut“ technologija

Tobulas ūsų ir žandenų apkirpimas

koreguojantis lenktas peiliukas

Paprasta nuplauti

Plaunamas skustuvas



Elektrinis skustuvas RQ1062/17

Ypatybės Specifikacijos

„Flex & Pivot“ funkcija

Tris nepriklausomos lanksčios galvutės

skutimosi įtaise, kuris sukasi visu judesio

diapazonu. Šis unikalus derinys užtikrina

optimalų sąlytį su oda nelygiose vietose, todėl

nuskutami net ir patys problematiškiausi

sprando plaukai.

„Triple-Track“ skutimo galvutės

Trys „Triple Track“ galvučių skutimo žiedai

suteikia 50% didesnį skutimo paviršių nei

standartinės viengubos besisukančios skutimo

galvutės.

Itin efektyvus dizainas

Naujausias dizainas užtikrina kokybišką

naudojimąsi bei tobulą skutimą.

„Super Lift & Cut“ technologija

Šios elektrinės barzdaskutės dviejų peiliukų

sistema pakelia plaukus ir patogiai nuskuta

prie pat odos paviršiaus.

koreguojantis lenktas peiliukas

Patentuota lenkto peiliuko technologija leidžia

padidinti tikslumą ir manevringumą. Tobulai

tinka kontūrams formuoti ir ūsams bei

žandenoms kirpti.

Plaunamas skustuvas

Vandeniui atspari „Philips“ barzdaskutė gali

būti lengvai plaunama tekančiu iš čiaupo

vandeniu.

Skutimo efektyvumas

Skutimo sistema: „Triple-Track“ skutimo

galvutės, Preciziško skutimo sistema, „Super

Lift & Cut“ technologija

Kontūrus atkartojanti: „Flex & Pivot“ funkcija,

Slankusis skutimo įtaisas

Modeliavimas: Švelnus odai tikslus kirptuvas

Lengva naudoti

Ekranas: Maitinimo elemento įkrovos

indikatorius, Įkrovimo indikatorius, Skutimo

galvučių keitimo indikatorius, Transportavimo

fiksatorius

Įkrovimas: Pakartotinai įkraunamas, Greitas

įkrovimas

Įkrovimas: 1 val.

Skutimosi trukmė: 21 diena

Valymas: Plaunamas, Valymo indikatorius

Konstrukcija

Apdaila: Veidrodinis ekranas

Priedai

Stovas: „Power Pod“

Priežiūra: Valymo šepetys, Apsauginė galvutė
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