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Cu sistem de curăţare Jet Clean

Afişaj cu leduri

 
RQ1095

Cel mai bun aparat de bărbierit de la producătorul nr. 1 mondial

Perfect, chiar şi pe gât

Pentru bărbaţii care nu acceptă decât ce este mai bun, ArciTec combină sistemul Flex & Pivot Action cu capetele

de ras Triple-track pentru un bărbierit perfect, chiar şi pe gât.

Perfect, chiar şi pe gât

Flex & Pivot Action urmăreşte fiecare linie a feţei dumneavoastră

Un bărbierit rapid şi eficient

Capete de bărbierire Triple-Track cu 50% mai multă suprafaţă de bărbierire

Eficient şi confortabil

Tehnologia Super Lift & Cut

Rade şi cele mai mici fire de păr

Sistem de tăiere precis

Tundere perfectă a mustăţii şi a perciunilor

Dispozitiv tubular de tundere precis



Aparat de bărbierit electric RQ1095/21

Repere Specificaţii

Flex & Pivot Action

Trei capete flexibile independent într-o unitate

de radere care pivotează într-o mişcare

complexă. Această combinaţie unică asigură

un contact optim cu pielea din zonele curbate

pentru a prinde chiar şi cele mai dificile fire de

pe gât.

Capete de radere Triple-track

Cele trei linii de bărbierire ale capetelor de

radere Triple-Track oferă o suprafaţă de radere

cu 50% mai mare decât cea standard a

capetelor de bărbierit rotative cu o singură

linie.

Tehnologia Super Lift & Cut

Sistemul cu două lame ridică firele de păr

pentru a putea bărbieri confortabil sub nivelul

pielii.

Sistem de tăiere precis

Capete ultrasubţiri cu fante pentru părul lung şi

micro orificii pentru părul cel mai scurt.

Dispozitiv tubular de tundere precis

Tehnologie patentată pentru dispozitivul de

tundere tubular asigură precizie şi

manevrabilitate excelente. Perfectă pentru

conturarea şi tunderea mustăţii şi a perciunilor.

Aparat de bărbierit lavabil

Aparatul de bărbierit rezistent la apă poate fi

clătit cu uşurinţă la robinet.

Performanţe în bărbierire

Sistem de bărbierire: Capete de radere Triple-

track, Sistem de tăiere precis, Tehnologia

Super Lift & Cut

Urmărire a conturului: Flex & Pivot Action,

Unitate de bărbierire pivotantă

Coafare: Dispozitiv de tundere cu precizie,

delicat cu pielea

Uşor de utilizat

Afişaj: Indicator de încărcare, Indicator

luminos pentru înlocuirea capetelor de

bărbierit, Dispozitiv de blocare pentru

transport

Încărcare: Reîncărcabilă, Încărcare rapidă

Încărcare: 1 oră

Durată de bărbierire: 21 de zile

Curăţarea: Sistem automat de curăţare,

Lavabil, Indicator pentru curăţare

Design

Material: Carcasă din oţel inoxidabil lustruit,

Panouri laterale din carbon veritabil

Finisaj: Afişaj oglindă cu strat de protecţie,

Afişaj cu LED-uri

Accesorii

Cap de rezervă: RQ10

Stand: Power pod, Sistem de curăţare cu jet

Întreţinere: Perie de curăţat, Capac de

protecţie
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