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Philips SensoTouch - Απαλή υφή, απαλό ξύρισμα

Η νέα ηλεκτρική ξυριστική μηχανή Philips SensoTouch RQ1150 προσφέρει απαλό άγγιγμα για ένα βαθύ ξύρισμα. Το σύστημα

GyroFlex 2D προσαρμόζεται εύκολα στις καμπύλες του προσώπου σας και ξυρίζει ακόμα και τα πιο κοντά γένια με τις κεφαλές

DualPrecision.

Μια ξυριστική μηχανή που προσαρμόζεται στις καμπύλες του προσώπου

Το σύστημα GyroFlex 2D προσαρμόζεται εύκολα στις καμπύλες του προσώπου σας

Βαθύ και άνετο ξύρισμα

Η DualPrecision ξυρίζει ακόμα και τα πιο κοντά γένια

Ξυριστικές μηχανές SensoTouch με σύστημα Super Lift&Cut

Μια ηλεκτρική ξυριστική μηχανή, που φροντίζει το δέρμα σας

Κάλυμμα Aquatec για άνετο στεγνό και αναζωογονητικό υγρό ξύρισμα

Λεία επιφάνεια SkinGlide μικρής τριβής, για ελαχιστοποίηση των ερεθισμών

Ξύρισμα με τέλειο έλεγχο και ακρίβεια

Τρίμερ ακριβείας για τέλεια κοπή στο μουστάκι και τις φαβορίτες
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Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

GyroFlex 2D

Το σύστημα GyroFlex 2D ακολουθεί το περίγραμμα

του προσώπου και προσαρμόζεται εύκολα στις

καμπύλες του, ελαχιστοποιώντας την πίεση και τους

ερεθισμούς, για βαθύ ξύρισμα.

DualPrecision

Οι ξυριστικές κεφαλές DualPrecision έχουν εγκοπές

για να ξυρίζουν τις κανονικές τρίχες και οπές για

να ξυρίζουν ακόμη και τα πιο κοντά γένια.

Τεχνολογία Super Lift & Cut

Το ενσωματωμένο σύστημα δύο λεπίδων της

ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής Philips ανασηκώνει

τις τρίχες και τις κόβει άνετα κάτω από το επίπεδο

της επιδερμίδας, για βαθύ ξύρισμα.

Aquatec

Το κάλυμμα Aquatec για υγρό και στεγνό ξύρισμα

σας επιτρέπει να επιλέξετε το ξύρισμα που

προτιμάτε. Μπορείτε να απολαύσετε ένα άνετο στεγνό

ξύρισμα ή ένα αναζωογονητικό υγρό ξύρισμα με τζελ

ή αφρό ξυρίσματος, για ακόμα πιο απαλά

αποτελέσματα.

SkinGlide

Η χαμηλής τριβής ξυριστική επιφάνεια SkinGlide

γλιστράει απαλά στο δέρμα σας, επιτυγχάνοντας ένα

εξαιρετικά βαθύ ξύρισμα.

Τρίμερ ακριβείας

Τρίμερ ακριβείας για τέλεια κοπή στο μουστάκι και

τις φαβορίτες.

Απόδοση ξυρίσματος

Παρακολούθηση περιγράμματος: Παρακολούθηση

περιγράμματος GyroFlex 2D

Σύστημα ξυρίσματος: Σύστημα DualPrecision,

Κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

τεχνολογία Super Lift & Cut

Φορμάρισμα:

Τρίμερ ακριβείας

Περιποίηση δέρματος: SkinGlide

Ευκολία στη χρήση

Φόρτιση: 1 ώρα, Επαναφορτιζόμενη, Χωρίς

καλώδιο, Γρήγορη φόρτιση

Χρόνος ξυρίσματος: Έως και 14 ημέρες

Οθόνη: Ένδειξη μπαταρίας δύο επιπέδων, Ένδειξη

χαμηλής στάθμης μπαταρίας, Ένδειξη φόρτισης,

Κλείδωμα ταξιδίου

Υγρή και στεγνή χρήση:

Για υγρή και στεγνή χρήση

Καθάρισμα: Πλενόμενα

Σχεδιασμός

Λαβή: Λεπτή λαβή, Αντιολισθητική λαβή

Φινίρισμα: Ενιαίο πλέγμα, Οθόνη LED

Χρώμα: Μπλε

Αξεσουάρ

Βάση: Πτυσσόμενη βάση φόρτισης

Συντήρηση: Βούρτσα καθαρισμού, Καπάκι

προστασίας

Ρεύμα

Τύπος μπαταρίας: Λιθίου

Χρόνος λειτουργίας: 40 λεπτό

Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής: 0,15 W

Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας: 5,4 W

Συντήρηση

Διετής εγγύηση

Ανταλλακτική κεφαλή: Αντικαθιστάτε κάθε 2 έτη με

RQ11

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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