
nedves és száraz
elektromos borotva

SensoTouch

 
Kettős precíziós körkések

Vágókészülék

50 perc

 
RQ1160CC

Philips SensoTouch - Puha érintés, sima borotválkozás

Az új Philips SensoTouch RQ1160CC elektromos borotva a simára borotvált arc puha érintését adja. A GyroFlex

2D rendszer könnyedén illeszkedik az arc vonalaihoz, DualPrecision borotvafejei pedig a legrövidebb borostát is

levágják.

Egy borotva, mely illeszkedik az arc körvonalához

A GyroFlex 2D rendszer könnyedén követi a körvonalakat is

Pontos és kényelmes borotválkozás

DualPrecision: A legrövidebb borostát is leborotválja

SensoTouch borotvák Super Lift&Cut Action technológiával

Elektromos borotva, amely kíméli bőrét

Aquatec - egyszerre száraz és nedves borotválkozás

Sima, súrlódás nélküli SkinGlide technológia a bőrirritáció minimalizálására

Tökéletes irányíthatóság és precizitás

Precíziós formázó a bajusz és az oldalszakáll tökéletes formázásához

Frissen borotvált arc mindennap

A Jet Clean rendszer tisztítja, olajozza és feltölti a borotvát



nedves és száraz elektromos borotva RQ1160/21

Fénypontok

GyroFlex 2D

GyroFlex 2D kontúrkövető rendszer könnyedén

illeszkedik az arc vonalához, minimalizálva a

nyomást és az irritációt, az alapos

borotválkozás érdekében.

DualPrecision

A DualPrecision körkések rései a normál

szőrszálak, a lyukak pedig a rövidebb borosták

borotválására lettek kialakítva.

Super Lift&Cut Action

A Philips elektromos borotvába épített kettős

vágóél kényelmesen megemeli a szőrszálat és

a bőrfelszín alatt vágja el.

Aquatec

Az Aquatec lehetőséget nyújt Önnek, hogy

választhasson a nedves vagy száraz

borotválkozási mód közül. Kényelmes száraz

borotválkozás vagy frissítő nedves

borotválkozás borotvazselével vagy -habbal?

Bőre védelme mindig a legfontosabb.

SkinGlide

A súrlódás nélküli SkinGlide technológiával a

borotva simán halad a bőrön, még alaposabb

eredményt nyújtva.

Jet Clean rendszer

A Jet Clean rendszer tisztítja és olajozza a

pengéket, és minden használat után feltölti az

akkumulátort.

Precíziós vágókészülék

A precíziós formázó a bajusz és az oldalszakáll

tökéletes formázásához készült.
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