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Tıraş deneyiminde son nokta
GyroFleX 3D sistemi

Bugüne kadar olan en gelişmiş Philips tıraş makinesine sahip olan SensoTouch 3D

RQ1260 tıraş makinesi size mükemmel bir tıraş deneyimi sunar. GyroFlex 3D

sistemi yüzünüzdeki her kıvrımı izler ve UltraTrack tıraş başlıkları birkaç darbede

tüm sakalınızı keser.

Yüzünüzün tüm kıvrımlarına mükemmel uyum sağlar

Philips GyroFlex 3D sistemi yüzünüzdeki her kıvrıma tam uyum sağlar

Son derece pürüzsüz tıraş

UltraTrack başlıkları her sakalı sadece birkaç darbede yakalar

Süper Kaldır ve Kes Teknolojili SensoTouch Tıraş Makineleri

Cildinize özen gösteren elektrikli tıraş makinesi

Aquatec ile pratik kuru tıraş veya ferahlatıcı ıslak tıraş

Tahrişi en aza indiren, sürtünmeyi azaltan SkinGlide

Tam kontrolle hassas tıraş

Yakın kontrol için ergonomik tutma yeri

Cildinizle dost hassas düzeltici
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Özellikler

GyroFlex 3D Tıraş makinesi

Tıraş makinesinin GyroFlex 3D yüz kıvrımlarını

izleyen başlıkları, yüzünüzün kıvrımlarına

kolayca uyum sağlayarak tahrişi en aza

indirger.

UltraTrack Tıraş Başlıkları

Cildinizi tahriş etmeden pürüzsüz tıraş olun!

Tıraş başlığında 3 özel tıraş sistemi bulunur:

Normal sakal için yuvalar, uzun veya yatık

sakallar için kanallar ve kısa sakallar için

delikler.

Süper Kaldır ve Kes Teknolojisi

Philips elektrikli tıraş makinesinde yerleşik

olarak bulunan çift bıçak sistemi sakalı

kaldırarak cilt seviyesinin altında rahat ve

pürüzsüz bir tıraş olanağı sunar.

Aquatec

Elektrikli tıraş makinesinin Aquatec kuru ve

ıslak tıraş özelliği sayesinde istediğiniz gibi

tıraş olabilirsiniz. İsterseniz rahat bir kuru tıraş,

isterseniz cildinize ekstra rahatlık veren bir tıraş

jeli veya tıraş köpüğü kullanarak ferahlatıcı

ıslak tıraş.

SkinGlide

Elektrikli tıraş makinesinin sürtünmeyi azaltan

SkinGlide tıraş başlıkları cildinizde kolayca

kayarak pürüzsüz tıraş olanağı sağlar.

Kolay tutuş

Tıraş makinesinin kaymaz kaplamalı,

ergonomik ve kolay tutuş sağlayan gövdesi,

yakın kontrol ve ekstra hassas tıraş olanağı

sağlar.

Hassas düzeltici

Ciltle dost benzersiz hassas düzeltici sistemi

ciltle gereksiz teması önlemek için üretilmiştir.

Bıyık ve favoriler için kolayca mükemmel

düzeltme olanağı.

Philips Yeşil Logosu

Philips Çevreci Ürünleri maliyetleri, enerji

tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltabiliyor.

Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği,

Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri

dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü

güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak

Alanlarından en az birinde, çevre için önemli

katkılar sağlıyor.
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Teknik Özellikler

Tıraş Performansı

Yüz kıvrımlarına uyum: GyroFlex 3D yüz

kıvrımlarına uyum

Tıraş Sistemi: UltraTrack tıraş başlıkları, Speed

XL tıraş başlıkları, Patentli Süper Kaldır & Kes

Şekillendirme: Cildinizle dost hassas düzeltici

Cilt Rahatlığı: SkinGlide

Kullanım kolaylığı

Şarj: 1 saat, Şarj edilebilir, Kablosuz, Hızlı şarj

Tıraş süresi: 20 güne kadar

Ekran: 5 seviyeli pil göstergesi, Düşük pil

seviyesi göstergesi, Şarj göstergesi, Seyahat

kilidi, Temizleme göstergesi, Tıraş başlıklarını

değiştirme göstergesi

Islak ve kuru kullanım: Islak ve kuru kullanım

Temizleme: Yıkanabilir

Tasarım

Kullanım: İnce sap, Kolay tutuş, kayma

önleyici kavrama

Kaplama: Metalik gövde, LED Ekran

Renk: Gümüş

Aksesuarlar

Stand: Katlanır şarj standı

Çanta: Lüks çanta

Bakım: Temizleme fırçası, Koruyucu kapak

Lüks seyahat çantası

Güç

Pil Tipi: Li-ion

Çalışma süresi: 60 dk

Otomatik voltaj: 100-240 V

Bekleme gücü: 0,15 W

Maks. güç tüketimi: 5,4 W

Servis

2 yıl garanti

Yedek başlık: İki yılda bir RQ12 ile değiştirin
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