
 

 

Philips SensoTouch
Máquina de barbear 
eléctrica a húmido e seco 
com Aquatec

Cabeças Dual Precision

45 min.

RQ1145
Philips SensoTouch - Barbear 

suave, barbear delicado
A nova máquina de barbear eléctrica Philips SensoTouch RQ1145 proporciona um 
toque suave para um barbear delicado. O sistema GyroFlex 2D ajusta-se facilmente aos 
contornos do seu rosto e corta até os pêlos mais curtos com as cabeças DualPrecision.

Uma máquina de barbear que se ajusta às curvas do seu rosto
• Sistema GyroFlex 2D ajusta-se facilmente a cada curva

Barbear rente e confortável
• O sistema DualPrecision barbeia até os pêlos mais curtos
• Máquinas de barbear SensoTouch com tecnologia Super Lift&Cut

Uma máquina de barbear eléctrica que cuida da sua pele
• Vedação AquaTec para um barbear a seco confortável e a húmido refrescante
• SkinGlide suave e com fricção reduzida para minimizar a irritação



 GyroFlex 2D

O sistema de seguimento de contornos GyroFlex 
2D da máquina de barbear ajusta-se facilmente às 
curvas do seu rosto, minimizando a pressão e a 
irritação de um barbear rente.

DualPrecision

As cabeças de corte DualPrecision têm ranhuras 
para cortar os pêlos normais e orifícios para cortar 
mesmo os pêlos mais curtos.

Tecnologia Super Lift & Cut

O sistema de lâmina dupla incorporado na máquina 
de barbear eléctrica Philips levanta os pêlos para 

cortar o pêlo, de forma confortável, abaixo do nível 
da pele, proporcionando um barbear mais rente.

AquaTec

A vedação AquaTec para usar a húmido e a seco da 
máquina de barbear eléctrica permite-lhe escolher 
qual forma de barbear prefere. Pode optar por um 
barbear a seco confortável ou um barbear húmido 
refrescante com gel ou espuma de barbear para um 
conforto extra da pele.

SkinGlide

A superfície de barbear SkinGlide com fricção 
reduzida da máquina de barbear eléctrica desliza 
suavemente sobre a pele, para um barbear rente 
simples.
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Especificações
Desempenho do barbear
• Seguimento de contornos: Seguimento de 

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

Tecnologia Super Lift & Cut patenteada
• Conforto da pele: SkinGlide

Fácil de utilizar
• Carregamento: 1 hora, Recarregável, Sem fios, 

Carga rápida
• Visor: Indicador da bateria de 2 níveis, Indicador de 

bateria fraca, Indicador de carga, Bloqueio de 
viagem

• Húmido & Seco: Utilização a húmido e a seco
• Limpeza: Lavável
• Tempo de barbear: Até 16 sessões de barbear

Design
• Pega: Pega fina, Pega antideslize
• Acabamento: Película metálica linear, Visor LED
• Cor: Azul

Acessórios
• Suporte: Base de carga dobravel
• Manutenção: Escova de limpeza, Tampa de 

protecção

Alimentação
• Tipo de pilha: Iões de lítio
• Tempo de funcionamento: 45 min.
• Consumo em modo de espera: 0,15 W
• Consumo máximo de energia: 5,4 W

Assistência
• 2 anos de garantia
• Cabeça de substituição: Substituir anualmente por 
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