
 

 

Philips arcitec
Elektrisk barbermaskin 
med Flex & Pivot-funksjon

Med Jet Clean-system
Med LED-skjerm

RQ1095
Den beste barbermaskinen fra verdenseneren
Perfekt tett barbering, til og med på halsen
For menn som bare vil ha det aller beste, kombinerer arcitec Flex & Pivot-funksjon med 
Triple-track-skjærehoder for en perfekt tett barbering, til og med på halsen.

Perfekt tett barbering, til og med på halsen
• Flex & Pivot-funksjonen følger alle konturer

En rask og tett barbering
• Triple-Track-skjærehoder med 50 % større barberingsflate

Behagelig nært
• Super Lift & Cut®-teknologi

Barberer selv de korteste skjeggstubbene
• System for presisjonsklipping

Perfekt trimming av bart og kinnskjegg
• Smal presisjonstrimmer



 Flex & Pivot-funksjon

Tre uavhengige, fleksible skjærehoder i en 
barberingsenhet som dreier en fullstendig bevegelse. 
Denne unike kombinasjonen sikrer optimal kontakt 
med huden og for å få tak i de vanskeligste hårene på 
halsen.

Triple-Track skjærehoder

Triple Track-skjærehodene med 3 spor gir 50 % 
større barberingsflate enn vanlige, roterende 
skjærehoder med ett spor.

Super Lift & Cut®-teknologi

Det doble knivsystemet løfter skjegget for å kutte 
komfortabelt under hudnivå.

System for presisjonsklipping

Ultratynne hoder med spalter for barbering av lange 
hår, og med hull for barbering av selv de korteste 
skjeggstubbene.

Smal presisjonstrimmer

Patentert trimmerteknologi for topp presisjon og 
bevegelighet. Perfekt til konturer og kinnskjegg.

Vaskbar barbermaskin

Den vaskbare barbermaskinen skylles enkelt under 
kranen.
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Spesifikasjoner
Barberingsresultat
• Barberingssystem: Triple-Track skjærehoder, 

System for presisjonsklipping, Super Lift & Cut®-
teknologi

• Følger konturene: Flex & Pivot-funksjon, Bevegelig 
barberingsenhet

• Forme: Hudvennlig presisjonstrimmer

Enkel bruk
• Skjerm: Ladeindikator, Indikator for utskifting av 

skjærehoder, Reiselås
• Lading: Oppladbar, Rask lading
• Lading: 1 time
• Barberingstid: 21 dager
• Vaske: Automatisk rengjøringssystem, Kan vaskes, 

Rengjøringsindikator

Utforming
• Materiale: Laget av børstet, rustfritt stål, 

Sidepaneler i ekte karbonfiber
• Overflate: Speildekket display, LED-display

Tilbehør
• Erstatningshode: RQ10
• Stativ: Ladeetui, Jet Clean-system
• Vedlikehold: Rengjøringsbørste, 
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