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Cabeças TripleTrack
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Mantenha um barbear rente
Troque as cabeças a cada 12 meses para obter os melhores
resultados
A cada ano, suas lâminas percorrem uma distância correspondente à altitude do
Monte Everest 49 vezes! Depois de tamanho esforço, até mesmo os melhores
materiais perdem o ﬁo. Mantenha o desempenho máximo do seu barbeador Troque as cabeças uma vez a cada 2 anos.
Confortavelmente rente
Tecnologia Levanta e Corta com sistema de duas lâminas
Corta até os pêlos mais curtos
Sistema de Corte Preciso
Um barbear rápido e rente
As cabeças de corte Triple-Track oferecem 50% a mais de superfície de barbear
Perfeitamente rente, mesmo na região do pescoço
O Flex & Pivot Action segue cada curva

Unidade de corte
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Destaques

Especiﬁcações

Tecnologia Levanta e Corta

Cabeças de corte Triple-Track

Unidade de corte
Próprio para os modelos: 1050X, 1059X,
1090X, RQ1050, RQ1051, RQ1052, RQ1060,
RQ1061, RQ1062, RQ1075, RQ1076, RQ1077,
RQ1085, RQ1087, RQ1090, RQ1095
Sistema de aparar pêlos
Unidade de corte: 1

Sistema de duas lâminas: a primeira levanta o
pêlo e a segunda corta, proporcionando um
barbear rente e confortável.

As três camadas das cabeças de corte TripleTrack aumentam a superfície de barbear em
50% em relação a cabeças de corte padrão de
uma única camada giratória.

Sistema de Corte Preciso
Flex & Pivot Action

Cabeças ultraﬁnas com ranhuras para barbear
pêlos longos e orifícios para barbear até os
pêlos mais curtos.
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Três cabeças ﬂexíveis independentes em uma
unidade de corte giratória para uma liberdade
total de movimentos. Essa combinação
exclusiva garante um ótimo contato com a pele
em áreas curvas para barbear até os pêlos de
difícil alcance na região do pescoço.

