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Indicador de minutos de uso
restantes

 
RQ1090

O melhor barbeador do fabricante nº 1 do

mundo

Perfeitamente rente, mesmo na região do pescoço

Para homens que fazem questão do melhor, o arcitec combina a Ação Flex &

Pivot com as cabeças de corte Triple-track para um barbear perfeitamente rente,

mesmo na região do pescoço.

Perfeitamente rente, mesmo na região do pescoço

A Ação Flex & Pivot segue cada curva do rosto

Um barbear rápido e rente

As cabeças de corte Triple-Track oferecem uma superfície de barbear 50% maior

Confortavelmente rente

Tecnologia Levanta e Corta

Corta até os pelos mais curtos

Sistema de Corte Preciso

Bigode e costeletas aparados com perfeição

Aparador tubular de precisão



Barbeador elétrico RQ1090/19

Destaques Especificações

Ação Flex & Pivot

Três cabeças flexíveis independentes em uma

unidade de corte giratória para uma liberdade

total de movimentos. Essa combinação

exclusiva garante um ótimo contato com a pele

em áreas curvas para barbear até os pelos de

difícil alcance na região do pescoço.

Cabeças de corte Triple-Track

As três camadas das cabeças de corte Triple-

Track aumentam a superfície de barbear em

50% em relação a cabeças de corte padrão de

uma única camada giratória.

Tecnologia Levanta e Corta

O sistema duplo de lâminas levanta os pelos

para cortá-los confortavelmente no nível da

pele.

Sistema de Corte Preciso

Cabeças ultrafinas com ranhuras para barbear

pelos longos e furos para barbear até os pelos

mais curtos.

Aparador tubular de precisão

Tecnologia patenteada do aparador tubular de

precisão que oferece ótimo manuseio e

precisão. Perfeito para contornar e aparar o

bigode e as costeletas.

Lavável

O barbeador à prova d'água pode ser lavado

facilmente na pia.

Barbear de alto desempenho

Sistema de barbear: Cabeças de corte Triple-

Track, Sistema de Corte Preciso, Tecnologia

Levanta e Corta

Ajustável aos contornos do rosto: Ação Flex &

Pivot, Unidade de corte giratória

Modelagem: Aparador preciso e suave no

contato com a pele

Fácil de usar

Display: Indicador de carga, Indicador de troca

de cabeças de corte, Trava para viagem

Recarga: Recarregável, Carga rápida

Recarga: 1 hora

Tempo de uso: 21 dias

Limpeza: Lavável, Indicador de limpeza

Design

Material: Estrutura em aço inoxidável

escovado, Painéis laterais em fibra de

carbono

Acabamento: Visor espelhado, LED

Acessórios

Base de apoio: Tubo de alimentação

Manutenção: Escova de limpeza, Tampa de

proteção
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