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Най-добрата самобръсначка от световния лидер в

категорията

Идеално гладко, дори на врата

За мъже, които искат само най-доброто, arcitec съчетава действие Flex & Pivot с бръснещи

глави Triple-track идеално гладко бръснене, дори по врата.

Идеално гладко, дори на врата

Действието Flex & Pivot следва всяка извивка

Бързо и гладко бръснене

Бръснещи глави Triple-Track с 50% по-голяма бръснеща повърхност

Гладко и удобно

Технология Super Lift & Cut

Бръсне дори най-слабо наболата брада

Прецизна режеща система

Безупречно оформяне на мустаците и бакенбардите

Прецизен тръбен тример
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Действие Flex & Pivot

Три независимо огъващи се глави в един бръснещ

блок, завъртащ се с пълна степен на свобода. Тази

уникална комбинация осигурява най-добър контакт с

кожата в зоните с извивки, за да се уловят и най-

проблемните косъмчета по врата.

Бръснещи глави Triple-Track

Трите пръстена на бръснещите глави Triple-Track

предлагат 50% по-голяма площ на бръснене от

обичайните ротационни бръснещи глави с един

пръстен.

Технология Super Lift & Cut

Системата с две ножчета повдига косъмчетата за по-

удобно отрязване под нивото на кожата.

Прецизна режеща система

Ултратънки глави с прорези за бръснене на дългите

косми и отвори за бръснене дори на най-късата

набола брада.

Прецизен тръбен тример

Патентована технология с тръбен тример за голяма

прецизност и маневреност. Идеална за очертаване и

подрязване на мустаци и бакенбарди.

Миеща се самобръсначка

Водоустойчивата самобръсначка може да се почиства

безопасно под чешмата.

 

Работа при бръснене

Система за бръснене: Бръснещи глави Triple-Track,

Прецизна режеща система, Технология Super Lift &

Cut

Следване на контура: Действие Flex & Pivot,

Въртящ се бръснещ блок

Фризиране: Машинка за фино подстригване, нежна

към кожата

Лесна употреба

Дисплей: Индикатор за зареждане, Индикатор за

напомняне за смяна на бръснещите глави,

Заключване при пътуване

Зареждане: С акумулаторна батерия, Бързо

зареждане

Зареждане: 1 час

Време за бръснене:

21 ден

Чистене: Миеща се, Индикатор за почистване

Дизайн

Материал: Външна повърхност на корпуса от

шлифована неръждаема стомана, Странични панели

от истински въглеродни влакна

Обработка: Дисплей с огледално покритие, LED

дисплей

Аксесоари

Глава за замяна: RQ10

Стойка: Зарядна поставка

Поддръжка: Четка за почистване, Предпазна капачка
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