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Najlepsza golarka firmy Philips!
Niezwykła dokładność, nawet na krzywiznach szyi

Dla mężczyzn, którzy chcą tylko tego, co najlepsze. Golarka ArciTec to połączenie

trzech głowic golących Triple Track i systemu Flex & Pivot Action, które pozwalają

uzyskać doskonałe rezultaty golenia twarzy, nawet na krzywiznach szyi.

Niezwykła dokładność, nawet na krzywiznach szyi

System Flex & Pivot Action idealnie dopasowuje się do kształtu ciała

Zapewnia szybkie i dokładne golenie

Głowice golące Triple-Track zapewniają o 50% większą powierzchnię golenia

Bardzo dokładne

Technologia Super Lift & Cut

Goli nawet najkrótszy zarost

Precyzyjny system tnący

Doskonały do przycinania wąsów i bokobrodów

Precyzyjny trymer o zwężonym kształcie



Golarka elektryczna RQ1090/19

Zalety Dane techniczne

System Flex & Pivot Action

Element golący, który obraca się we

wszystkich kierunkach, zawiera trzy

niezależne, ruchome głowice. To wyjątkowe

połączenie zapewnia optymalny kontakt ze

skórą brody oraz umożliwia golenie włosów na

szyi, które zwykle sprawiają najwięcej

trudności.

Głowice golące Triple Track

Głowice golące Triple Track z trzema

pierścieniami golącymi zapewniają o 50%

większą powierzchnię golenia niż standardowe

głowice z jednym pierścieniem.

Technologia Super Lift & Cut

System podwójnych ostrzy delikatnie unosi

włosy i przycina je pod linią skóry,

zapewniając pełny komfort.

Precyzyjny system tnący

Ultracienkie głowice ze szczelinami do golenia

dłuższych włosków i otworami chwytającymi

nawet najkrótszy zarost.

Precyzyjny trymer o zwężonym kształcie

Opatentowany trymer o zwężonym kształcie

zapewnia dokładne przycinanie i swobodę

manewrowania. Doskonały do przycinania

wąsów i bokobrodów.

Golarka z możliwością mycia w wodzie

Golarka jest wodoszczelna, więc można ją

płukać pod bieżącą wodą.

Zasilanie

Automatyczny wybór: 100–240 V

Czas ładowania: 1 godzin(y)

Możliwość powtórnego ładowania

Czas golenia: do 21 Dni

Szybkie ładowanie

Ekologiczne akumulatory Li-ion

Funkcje elektroniczne

Wskaźnik konieczności czyszczenia

Blokada podróżna

Elektroniczny wyłącznik

Wielofunkcyjny wyświetlacz diodowy:

Wyświetlanie pozostałej liczby minut golenia

Wskaźnik ładowania

Wskaźnik wymiany elementu golącego

Akcesoria

Nasadka zabezpieczająca

Szczoteczka do czyszczenia

Kasetka ładująca

Wykończenie

Panele boczne z włókna węglowego

Wyświetlacz z powierzchnią lustrzaną

Matowa obudowa ze stali szlachetnej

Zestaw do golenia

Głowice nieulegające korozji

Technologia Super Lift & Cut

Element golący: RQ 10

Brak wibracji

Precyzyjny system tnący

Możliwość mycia w wodzie

System Flex & Pivot Action

Głowice golące Triple Track

Ruchomy element golący

Precyzyjny trymer o zwężonym kształcie

Opakowanie

Kryształowe
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