
Ηλεκτρική ξυριστική

μηχανή

arcitec

 

Με σύστημα Jet Clean

Με οθόνη LED

 

RQ1095 Η καλύτερη ξυριστική μηχανή από την Νο1 εταιρεία

στον κόσμο

Εξαιρετικά βαθύ ξύρισμα, ακόμη και στο λαιμό

Για τους άντρες που θέλουν μόνο το καλύτερο, η arcitec συνδυάζει την τεχνολογία Flex &

Pivot με τις ξυριστικές κεφαλές τριπλής διαδρομής για εξαιρετικά βαθύ ξύρισμα, ακόμη και

στο λαιμό.

Εξαιρετικά βαθύ ξύρισμα, ακόμη και στο λαιμό

Το σύστημα Flex & Pivot ακολουθεί απόλυτα κάθε καμπύλη

Γρήγορο και βαθύ ξύρισμα

Ξυριστικές κεφαλές τριπλής διαδρομής για 50% μεγαλύτερη επιφάνεια ξυρίσματος

Άνετο και βαθύ ξύρισμα

Ανώτερη τεχνολογία Lift & Cut

Ξυρίζει ακόμα και τα πιο κοντά γένια

Σύστημα κοπής ακριβείας

Τέλεια κοπή σε μουστάκι και φαβορίτες

Κόπτης ακριβείας με θήκη



Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή RQ1095/22

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Σύστημα Flex & Pivot

Τρεις ανεξάρτητα καμπτόμενες κεφαλές σε μια

μονάδα ξυρίσματος που περιστρέφεται στον άξονά

της. Αυτός ο μοναδικός συνδυασμός εξασφαλίζει

βέλτιστη επαφή με το δέρμα σε περιοχές με καμπύλες

για αποτελεσματικό ξύρισμα ακόμη και των πιο

προβληματικών τριχών στο λαιμό.

Ξυριστικές κεφαλές τριπλής διαδρομής

Τα τρία κανάλια ξυρίσματος στις ξυριστικές κεφαλές

τριπλής διαδρομής παρέχουν 50% μεγαλύτερη

επιφάνεια ξυρίσματος από τις άλλες ξυριστικές με

περιστροφικές κεφαλές.

Ανώτερη τεχνολογία Lift & Cut

Το σύστημα δύο λεπίδων ανασηκώνει τις τρίχες για

άνετο ξύρισμα που φτάνει βαθύτερα από την

επιφάνεια του δέρματος.

Σύστημα κοπής ακριβείας

Εξαιρετικά λεπτές κεφαλές με ειδικές εγκοπές για

ξύρισμα μακριών τριχών και οπές σχεδιασμένες να

ξυρίζουν ακόμα και τα πιο κοντά γένια.

Κόπτης ακριβείας με θήκη

Πατενταρισμένη τεχνολογία κόπτη με θήκη για

μεγάλη ακρίβεια και δυνατότητα ελιγμών. Ιδανικό για

δημιουργία περιγράμματος και κοπή σε μουστάκι και

φαβορίτες.

Ξυριστική μηχανή που πλένεται

Η αδιάβροχη ξυριστική μηχανή μπορεί εύκολα να

πλυθεί με νερό βρύσης.

Απόδοση ξυρίσματος

Σύστημα ξυρίσματος: Ξυριστικές κεφαλές τριπλής

διαδρομής, Σύστημα κοπής ακριβείας, Ανώτερη

τεχνολογία Lift & Cut

Παρακολούθηση περιγράμματος: Σύστημα Flex &

Pivot, Περιστρεφόμενη μονάδα ξυρίσματος

Φορμάρισμα: Κόπτης ακριβείας φιλικός προς το

δέρμα

Ευκολία στη χρήση

Οθόνη: Ένδειξη φόρτισης, Ένδειξη αντικατάστασης

κεφαλών ξυρίσματος, Κλείδωμα ταξιδίου

Φόρτιση: Επαναφορτιζόμενη, Γρήγορη φόρτιση

Φόρτιση: 1 ώρα

Χρόνος ξυρίσματος: 21 ημέρες

Καθάρισμα: Αυτόματο σύστημα καθαρισμού,

Πλένεται, Ένδειξη καθαρισμού

Σχεδιασμός

Υλικό κατασκευής: Περίβλημα από σαγρέ

ανοξείδωτο ατσάλι, Πλαϊνοί πίνακες από

πραγματικές ανθρακοΐνες

Φινίρισμα: Οθόνη με επίστρωση καθρέπτη, Οθόνη

LED

Αξεσουάρ

Ανταλλακτική κεφαλή: RQ10

Βάση: Βάση τροφοδοσίας, Σύστημα Jet Clean

Συντήρηση: Βούρτσα καθαρισμού, Καπάκι

προστασίας
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