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Κεφαλές TripleTrack

 
RQ10

Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα
Αλλάζετε κεφαλές κάθε 12 μήνες για καλύτερα αποτελέσματα

Κάθε χρόνο, οι λεπίδες σας διανύουν απόσταση ίση με το ύψος του όρους Έβερεστ... 49

φορές! Μετά από τόση ταλαιπωρία, ακόμα και τα καλύτερα υλικά μπορεί να χάσουν τη φόρμα

τους. Διατηρήστε την κορυφαία απόδοση της ξυριστικής σας μηχανής - Αντικαθιστάτε τις

κεφαλές κάθε 2 χρόνια.

Άνετο και βαθύ ξύρισμα

Ανώτερη τεχνολογία ξυρίσματος Lift & Cut με σύστημα δύο λεπίδων

Ξυρίζει ακόμα και τα πιο κοντά γένια

Σύστημα κοπής ακριβείας

Γρήγορο και βαθύ ξύρισμα

Ξυριστικές κεφαλές τριπλής διαδρομής για 50% μεγαλύτερη επιφάνεια ξυρίσματος

Εξαιρετικά βαθύ ξύρισμα, ακόμη και στο λαιμό

Το σύστημα Flex & Pivot ακολουθεί απόλυτα κάθε καμπύλη



Μονάδα ξυρίσματος RQ10/40

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Ανώτερη τεχνολογία Lift & Cut

Διπλό σύστημα λεπίδων: η πρώτη λεπίδα

ανασηκώνει τις τρίχες και η δεύτερη τις κόβει, για

άνετο και βαθύ ξύρισμα.

Σύστημα κοπής ακριβείας

Εξαιρετικά λεπτές κεφαλές με ειδικές σχισμές για

ξύρισμα μακριών τριχών και οπές σχεδιασμένες να

ξυρίζουν τα πιο κοντά γένια.

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.

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.

Μονάδα ξυρίσματος

Ταιριάζει με τους εξής τύπους: 1050X, 1059X,

1090X, RQ1050, RQ1051, RQ1052, RQ1060,

RQ1061, RQ1062, RQ1075, RQ1076, RQ1077,

RQ1085, RQ1087, RQ1090, RQ1095

Σύστημα ξυρίσματος

Μονάδα ξυρίσματος: 1
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