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Najlepší holiaci strojček od svetovej jednotky

Dokonale hladké, a to aj na krku

Pre mužov, ktorí vyžadujú len to najlepšie, kombinuje strojček arcitec funkciu Flex &

Pivot Action s holiacimi hlavami s troma holiacimi kruhmi pre dokonale hladké

holenie, a to aj na krku.

Dokonale hladké, a to aj na krku

Flex & Pivot Action sleduje každú krivku

Rýchle a hladké oholenie

Holiace hlavy s troma holiacimi kruhmi Triple-Track poskytujú o 50 % väčšiu holiacu

plochu

Pohodlné a hladké

Technológia Super Lift & Cut

Oholí aj najkratšie strnisko

Precízny strihací systém

Dokonalé zastrihávanie fúzov a kotliet

Presný trubicový zastrihávač



Elektrický holiaci strojček RQ1090/19

Hlavné prvky Technické údaje

Flex & Pivot Action

Tri nezávislé flexibilné hlavy v holiacej

jednotke, ktorá sa otáča v plnom rozsahu

pohybu. Táto jedinečná kombinácia zaisťuje

optimálny kontakt s pokožkou aj v zakrivených

oblastiach, aby boli zachytené aj tie

najproblémovejšie chĺpky na krku.

Holiace hlavy s troma holiacimi kruhmi

Tri holiace krúžky holiacich hláv Triple-Track

poskytujú o 50% väčšiu holiacu plochu ako

štandardné rotačné holiace hlavy s jedným

krúžkom.

Technológia Super Lift & Cut

Dvojčepeľový holiaci systém nadvihne fúzy a

umožní pohodlné oholenie pod úroveň

pokožky.

Precízny strihací systém

Ultra tenké hlavy so štrbinami na oholenie

dlhých fúzov a otvory na oholenie aj toho

najkratšieho strniska.

Presný trubicový zastrihávač

Patentovaná technológia trubicového

zastrihávača pre dokonalú presnosť a

manévrovateľnosť. Dokonalé pre tvarovanie

kontúr a zastrihávanie fúzov a kotliet.

Umývateľný holiaci strojček

Vodeodolný holiaci strojček sa dá jednoducho

opláchnuť pod vodovodným kohútikom.

Výkon pri holení

Holiaci systém: Holiace hlavy s troma

holiacimi kruhmi, Precízny strihací systém,

Technológia Super Lift & Cut

Sledovanie kontúr: Flex & Pivot Action,

Otočná

holiaca jednotka

Tvarovanie účesu: Presný zastrihávač jemný k

pokožke

Jednoducho sa používa

Displej: Indikátor nabitia, Indikátory výmeny

holiacich hláv, Cestový zámok

Nabíjanie: Nabíjateľná, Rýchle nabíjanie

Nabíjanie: 1-hodinová

Doba holenia: 21 dní

Čistenie: Umývateľné, Indikátor čistenia

Dizajn

Materiál: Leštený plášť puzdra z

nehrdzavejúcej ocele, Bočné panely z pravého

uhlíkového vlákna

Povrchová úprava: Zrkadlový displej, LED

displej

Príslušenstvo

Výmenná hlava: RQ10

Stojan: Power pod

Údržba: Čistiaca kefa, Ochranný kryt
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