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Měkký dotek, hladké oholení
Nový holicí strojek Philips SensoTouch vám poskytne měkký dotek pro hladké holení. Systém GyroFlex 2D se
snadno přizpůsobí křivkám vaší tváře a hlavy DualPrecision oholí i to nejmenší strniště.
Přizpůsobí se křivkám vaší tváře
Systém GyroFlex 2D se snadno přizpůsobuje zakřivení
Dokonalé a pohodlné holení
Oholí i to nejkratší strniště
Patentovaný systém Super Lift&Cut holí vousy pohodlně
Péče o vaši pokožku
Těsnění Aquatec umožňuje pohodlné suché i osvěžující mokré holení
Hladký systém SkinGlide s nízkým třením minimalizující podráždění
Skvělé ovládání a přesnost
Přesný zastřihovač pro dokonalé zastřihování kníru a kotlet
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Přednosti

Speciﬁkace

GyroFlex 2D

Patentovaný systém Super Lift&Cut
Systém s dvojitým břitem nadzvedává vousy
pro pohodlné oholení pod úrovní pokožky.
Aquatec
Suché a mokré těsnění Aquatec nabízí možnost
pohodlného oholení na sucho, stejně jako
osvěžující mokré oholení s využitím gelu nebo
pěny pro zvýšené pohodlí pokožky.

GyroFlex 2D pro kopírování obrysů tváře se
přizpůsobí každé křivce a snižuje tlak a
podráždění.

SkinGlide
Systém SkinGlide s nízkým třením se lehce
pohybuje po pokožce a umožňuje obzvlášť
hladké holení.

DualPrecision
Přesný zastřihovač
Přesný zastřihovač pro dokonalé zastřihování
kníru a kotlet.

Holicí výkon
Kopírování obrysů: Systém GyroFlex 2D pro
kopírování obrysů tváře
Holicí systém: Systém DualPrecision,
Patentovaný systém Super Lift & Cut
Úprava účesů: Přesný zastřihovač
Pohodlí pokožky: SkinGlide
Snadné použití
Nabíjení: 1 hodina, Dobíjecí, bezdrátový,
Rychlé nabíjení
Doba holení: Až 17 dní
Displej: Pětiúrovňový ukazatel nabití
akumulátoru, Indikátor vybití baterie, Indikátor
nabíjení, Cestovní zámek
Mokrý a suchý provoz: Mokré a suché použití
Čištění: Omyvatelný
Tvar
Rukojeť: Tenká rukojeť, Protiskluzová rukojeť
Povrchová úprava: Hladký potah, Displej LED
Barva: Červená

Hlavy DualPrecision mají držáky pro oholení
normálních vousů a otvory pro holení i toho
nejkratšího strniště.

Příslušenství
Podstavec: Nabíječka
Pouzdro: Měkké pouzdro
Údržba: Čisticí kartáček, Ochranný kryt
Výměnná hlava: RQ11
Spotřeba
Typ baterie: Li-Ion
Doba chodu: 50 min
Pohotovostní napájení: 0,15 W
Maximální spotřeba elektrické energie: 5,4 W
Servis
2letá záruka: Ano
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