
 

 

Philips SensoTouch
Barbeador elétrico Seco & 
Molhado com selo Aquatec

Cabeças Dual Precision - maior 

precisão

45 minutos

RQ1145
Philips SensoTouch - toque suave, 

barbear confortável
O novo barbeador elétrico Philips SensoTouch RQ1145 proporciona um contato suave com a 
pele a fim de garantir um barbear mais confortável. O sistema GyroFlex 2D se ajusta facilmente 
aos contornos do rosto e remove até os pelos mais curtos com as cabeças DualPrecision.

Um barbeador que se ajusta aos contornos do rosto
• Sistema GyroFlex 2D se ajusta facilmente aos contornos

Barbear rente e confortável
• DualPrecision: corta até os pelos mais curtos
• Barbeadores SensoTouch com Ação Levanta e Corta patenteada

Um barbeador elétrico que cuida da sua pele
• Selo Aquatec: barbear a seco confortável ou refrescante com a pele molhada
• SkinGlide para um contato suave e baixa fricção, minimizando a irritação



 GyroFlex 2D

O sistema GyroFlex 2D se ajusta facilmente aos 
contornos do rosto, minimizando a pressão e a 
irritação para um barbear rente.

DualPrecision

As cabeças de corte DualPrecision apresentam 
ranhuras para raspar pelos normais e orifícios para 
remover até os pelos mais curtos.

Tecnologia Levanta & Corta

O sistema de lâminas duplas integrado ao barbeador 
elétrico Philips levanta os pelos para cortá-los 

confortavelmente na região abaixo do nível da pele, 
proporcionando um barbear rente

Aquatec

O selo Aquatec permite que você escolha como se 
barbear. Você pode optar por um barbear a seco 
confortável ou um barbear refrescante com a pele 
úmida, usando gel ou espuma de barbear para um 
conforto extra.

SkinGlide

A superfície de barbear de baixa fricção SkinGlide 
desliza suavemente pela pele para um barbear fácil e 
rente.
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Especificações
Barbear de alto desempenho
• Ajustável aos contornos do rosto: Sistema de 

contorno GyroFlex 2D
• Sistema de barbear: Sistema DualPrecision, Sistema 

Levanta e Corta patenteado
• Conforto para a pele: SkinGlide

Fácil de usar
• Recarga: 1 hora, Recarregável, Sem fio, Carga 

rápida
• Display: Indicador de bateria com dois níveis, 

Indicador de bateria fraca, Indicador de carga, 
Trava para viagem

• Uso molhado e seco: Uso seco e molhado
• Limpeza: Lavável
• Tempo de uso: Até 16 vezes

Design
• Cabo: Cabo fino, Cabo antideslizante
• Acabamento: Lâmina homogênea, LED
• Cor: Azul

Acessórios
• Base de apoio: Suporte dobrável para 

carregamento
• Manutenção: Escova de limpeza, Tampa de 

proteção

Alimentação
• Tipo de bateria: Íon de lítio
• Tempo de funcionamento: 45 min
• Consumo de energia no modo de espera: 0,15 W
• Consumo de energia máximo: 5,4 W

Serviço
• Dois anos de garantia
• Cabeça de reposição: Troque as lâminas RQ11 

anualmente
•
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