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Η απόλυτη εμπειρία ξυρίσματος
με σύστημα GyroFleX 3D

Το πιο εξελιγμένο σύστημα ξυρίσματος από τη Philips, η ξυριστική μηχανή SensoTouch 3D

RQ1250, σας προσφέρει την απόλυτη εμπειρία ξυρίσματος. Το σύστημα GyroFlex 3D

ακολουθεί το περίγραμμα του προσώπου σας και ξυρίζει και την τελευταία τρίχα με μερικές

κινήσεις, χάρη στις κεφαλές UltraTrack.

Ακολουθεί ιδανικά το μοναδικό περίγραμμα του προσώπου σας

Το σύστημα GyroFlex 3D της Philips προσαρμόζεται άψογα σε κάθε καμπύλη του προσώπου σας

Εκπληκτικά απαλό ξύρισμα

Οι κεφαλές UltraTrack εντοπίζουν κάθε τρίχα με λίγες μόνο κινήσεις

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

Εύχρηστη εργονομική λαβή για σιγουριά και ασφάλεια

Τρίμερ ακριβείας φιλικό προς το δέρμα
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Χαρακτηριστικά

Ξυριστική μηχανή GyroFlex 3D

Οι κεφαλές GyroFlex 3D ακολουθούν το περίγραμμα

του προσώπου σας, προσαρμόζονται σε κάθε

καμπύλη του και ελαχιστοποιούν την πίεση και τους

ερεθισμούς του δέρματος.

Ξυριστικές κεφαλές UltraTrack

Απολαύστε βαθύ ξύρισμα που ελαχιστοποιεί τους

ερεθισμούς. Η ξυριστική κεφαλή διαθέτει 3

εξειδικευμένα σχέδια: εσοχές για κανονικές τρίχες,

κανάλια για μακριές ή επίπεδες τρίχες και οπές για

τα πιο κοντά γένια του προσώπου σας.

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.

Εύκολη λαβή

Η εύχρηστη εργονομική λαβή με αντιολισθητική

επικάλυψη διασφαλίζει σιγουριά, άνεση και

εξαιρετική ακρίβεια.

Τρίμερ ακριβείας

Το μοναδικό, φιλικό προς το δέρμα σύστημα

τριμαρίσματος ακριβείας, έχει κατασκευαστεί ώστε

να αποφεύγεται η περιττή επαφή με το δέρμα.

Εύχρηστο για την ιδανική περιποίηση σε μουστάκι

φαβορίτες.

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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Προδιαγραφές

Απόδοση ξυρίσματος

Παρακολούθηση περιγράμματος: Παρακολούθηση

περιγράμματος GyroFlex 3D

Σύστημα ξυρίσματος: Κεφαλές ξυρίσματος UltraTrack,

Κεφαλές ξυρίσματος Speed-XL, Σύστημα

DualPrecision, Κατοχυρωμένη με δίπλωμα

ευρεσιτεχνίας τεχνολογία Super Lift & Cut

Φορμάρισμα:

Τρίμερ ακριβείας φιλικό προς το δέρμα

Περιποίηση δέρματος: SkinGlide

Ευκολία στη χρήση

Φόρτιση: 1 ώρα, Επαναφορτιζόμενη, Χωρίς καλώδιο,

Γρήγορη φόρτιση

Χρόνος ξυρίσματος: Έως και 17 ημέρες

Οθόνη: Ένδειξη μπαταρίας 3 επιπέδων, Ένδειξη

χαμηλής στάθμης μπαταρίας, Ένδειξη φόρτισης,

Κλείδωμα ταξιδίου, Ένδειξη καθαρισμού, Ένδειξη

αντικατάστασης κεφαλών ξυρίσματος

Υγρή και στεγνή χρήση:

Για υγρή και στεγνή χρήση

Καθάρισμα: Πλενόμενα

Σχεδιασμός

Λαβή: Λεπτή λαβή, Εύκολη λαβή, Αντιολισθητική λαβή

Φινίρισμα: Μαύρο (Ruby black) πλαίσιο, Οθόνη LED

Χρώμα: Μαύρο

Αξεσουάρ

Βάση: Βάση φόρτισης

Θήκη: Μαλακή θήκη

Συντήρηση: Βουρτσάκι καθαρισμού, Προστατευτικό

καπάκι

Ρεύμα

Τύπος μπαταρίας: Λιθίου

Χρόνος λειτουργίας: 50 λεπτό

Αυτόματη τάση: 100-240 V

Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής: 0,15 W

Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας: 5,4 W

Συντήρηση

Διετής εγγύηση

Ανταλλακτική κεφαλή: Αντικαθιστάτε κάθε 2 έτη με

RQ12
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