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scheerapparaat
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Met scheertijdindicator

 
RQ1090

Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige

resultaten

Perfect glad, zelfs in de hals

Voor mannen die alleen het beste van het beste willen, combineert arcitec een

360° beweegbare scheerunit met de Triple Track-scheerhoofden voor een

ultraglad scheerresultaat, zelfs in de hals.

Perfect glad, zelfs in de hals

360° beweegbare scheerunit volgt alle contouren van uw gezicht

Snel en nauwkeurig scheren

Triple-Track-scheerhoofden met een 50% groter scheeroppervlak

Comfortabel en nauwkeurig

Super Lift & Cut-technologie

Scheert zelfs de kortste stoppelhaartjes

Precisiescheersysteem

Snor en bakkebaarden perfect bijknippen

Precisietrimmer



Elektrisch scheerapparaat RQ1090/19

Kenmerken Specificaties

360° beweegbare scheerunit

Drie onafhankelijk beweegbare scheerhoofden

in een zeer flexibele scheerunit. Deze unieke

combinatie volgt de contouren van uw gezicht

en zorgt voor een optimaal contact met de

huid. Op deze manier bereikt u zelfs de

lastigste haartjes in de hals.

Triple-Track-scheerhoofden

De drie scheerringen van de Triple-Track-

scheerhoofden bieden een 50% groter

scheeroppervlak dan standaard scheerhoofden

met één ring.

Super Lift & Cut-technologie

Het systeem met twee mesjes tilt de haren op

om ze moeiteloos tot onder het huidoppervlak

af te scheren.

Precisiescheersysteem

Ultradunne scheerhoofden met sleuven voor

het scheren van lange haren en gaatjes voor

de kortste stoppels.

Precisietrimmer

Gepatenteerde buistrimmertechnologie voor

geweldige precisie en hanteerbaarheid. Perfect

voor het bijwerken van contouren en het

bijknippen van snor en bakkebaarden.

Afspoelbaar scheerapparaat

Het waterdichte scheerapparaat kan eenvoudig

onder de kraan worden afgespoeld.

Scheerresultaten

Scheersysteem: Triple-Track-scheerhoofden,

Precisiescheersysteem, Super Lift & Cut-

technologie

Volgt de contouren: 360° beweegbare

scheerunit, Meebewegende scheerunit

Stylen: Huidvriendelijke precisietrimmer

Gebruiksgemak

Scherm: Oplaadindicator, Indicatie voor

scheerhoofden vervangen, Reisslot

Opladen: Oplaadbaar, Snel opladen

Opladen: 1 uur

Scheertijd: 21 dagen

Schoonmaken: Wasbaar, Reinigingsindicator

Ontwerp

Materiaal: Behuizing van geborsteld roestvrij

staal, Zijpanelen van koolstofvezel

Afwerking: Spiegelend display, LED-display

Accessoires

Standaard: Power Pod

Onderhoud: Reinigingsborsteltje,

Beschermkap
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