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Puha érintés, sima borotválkozás
Az új Philips SensoTouch borotva a simára borotvált arc puha érintését adja. A GyroFlex 2D rendszer könnyedén

illeszkedik az arc vonalához, és DualPrecision körkései a legrövidebb borostát is levágják.

Illeszkedik az arc vonalához

A GyroFlex 2D rendszer a kanyarulatokat is könnyedén követi

Pontos és kényelmes borotválkozás

A legrövidebb borostát is leborotválja

A továbbfejlesztett Super Lift&Cut Action kényelmes vágást tesz lehetővé

Óvja bőrét

Aquatec - egyszerre száraz és nedves borotválkozás

Sima, súrlódás nélküli SkinGlide technológia a bőrirritáció minimalizálására

Tökéletes irányítás és precizitás

Precíziós formázó a bajusz és az oldalszakáll tökéletes formázásához



Elektromos borotva RQ1180/17

Fénypontok Műszaki adatok

GyroFlex 2D

A GyroFlex 2D kontúrkövető rendszer

illeszkedik a testhajlatokhoz, minimalizálva a

nyomást és az irritációt

DualPrecision

A DualPrecision körkések rései a normál

szőrszálak, a lyukak pedig a rövidebb borosták

borotválására lettek kialakítva.

Továbbfejlesztett Super Lift&Cut Action

A kettős vágóél-rendszer segítségével az első

kés megemeli a szőrt, a második pedig a

bőrfelszín alatt vágja el.

Aquatec

Az Aquatecnek köszönhetően választhat a

kényelmes száraz vagy a frissítő nedves

borotválkozás között zselé vagy hab

használatával a még jobb kényelemérzet

érdekében.

SkinGlide

A súrlódás nélküli SkinGlide technológiával a

borotva simán halad a bőrön, még alaposabb

eredményt nyújtva.

Precíziós vágókészülék

A precíziós formázó a bajusz és az oldalszakáll

tökéletes formázásához készült.

 

Borotválási teljesítmény

Kontúrkövetés: GyroFlex 2D kontúrkövetés

Borotválkozási rendszer: DualPrecision

rendszer, Továbbfejlesztett Super Lift & Cut

Hajformázás: Precíziós vágókészülék

Komfortérzet a bőrnek: SkinGlide

Könnyen használható

Töltés: 1 órás, Újratölthető, Vezeték nélküli,

Gyorstöltés

Borotválkozási idő: Akár 17 nap

Kijelző: 5 szintes akkumulátor-jelző,

Akkumulátor lemerülését jelző fény, Töltést

jelző fény, Utazó zár

Nedves és száraz: Nedves és száraz

használatra egyaránt

Feltakarítás: Mosható

Kivitel

Markolat: karcsú markolat, Csúszásgátló

markolat

Kidolgozás: Egyenletes felületű, LED-kijelző

Szín: Piros

Tartozékok

Állvány: Töltőállvány

Hordtáska: Puha hordtáska

Karbantartás: Tisztító kefe, Védősapka

Cserélhető fej: RQ11

Tápellátás

Akku típusa: Li-ion

Működési idő: 50 perc

Készenléti mód: 0,15 W

Maximális energiafelhasználás: 5,4 W

Szerviz

2 év garancia
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