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Безупречно бръснене
със системата GyroFlex 3D

Нашата най-усъвършенствана самобръсначка, Philips SensoTouch 3D RQ1260, ви дава най-

доброто бръснене. Системата GyroFlex 3D следва точно контурите на лицето ви, а

бръснещите глави UltraTrack избръсват всяко косъмче само с няколко минавания.

Следва уникалните контури на лицето

Системата Philips GyroFlex 3D се нагажда безпроблемно към всяка извивка

Изключително гладко бръснене

Главите UltraTrack улавят всяко косъмче само с няколко минавания

Самобръсначка SensoTouch с технология Super Lift&Cut

Електрическа самобръсначка, която се грижи за вашата кожа

Уплътнение Aquatec за удобно сухо или освежаващо мокро бръснене

SkinGlide за гладко бръснене с минимално триене, не предизвиква дразнене на кожата

Бръснене с максимален контрол и прецизност

Лесна за хващане дръжка с ергономична форма, за максимален контрол

Машинка за фино подстригване, нежна към кожата

Всеки ден съвсем ново бръснене

Системата Jet Clean почиства, смазва и зарежда самобръсначката
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Акценти

Самобръсначка с GyroFlex 3D

Главите за следване на контура на GyroFlex 3D на

тази самобръсначка се нагаждат безпроблемно към

всяка извивка на лицето ви, намалявайки до минимум

натиска и дразненето на кожата.

Бръснещи глави UltraTrack

Подарете си гладко бръснене с минимално дразнене

на кожата. Бръснещата глава има 3 специализирани

пръстена: с прорези за косми с нормална дължина, с

каналчета за дълги или гладко прилепнали косми, и с

отвори за най-късите, едва наболи по лицето

косъмчета.

Технология Super Lift & Cut

Системата с две ножчета, вградена в електрическата

самобръсначка Philips, повдига косъмчетата за удобно

отрязване под нивото на кожата, за по-гладко

бръснене.

Aquatec

Уплътнението Aquatec за сухо и мокро бръснене на

тази електрическа самобръсначка ви позволява да

изберете бръсненето, което предпочитате. Можете

да избирате между удобно сухо или освежаващо

мокро бръснене с гел или пяна за максимален

комфорт на кожата.

SkinGlide

Бръснещата повърхност SkinGlide с ниска степен на

триене на тази електрическа самобръсначка се плъзга

гладко по кожата за лесно бръснене от близо.

Лесно захващане

Лесната за хващане дръжка на самобръсначката, с

ергономична форма и покритие против изплъзване,

осигурява пълен контрол за изключително прецизно

бръснене.

Система Jet Clean

Системата Jet Clean почиства и смазва ножчетата,

като същевременно зарежда батерията след всяко

бръснене.

Машинка за прецизно подстригване

Уникалната, нежна към кожата система на машинката

за фино подстригване е проектирана за избягване на

ненужния контакт с кожата. Лесна за използване, за

безупречно подстригване на мустаците и

бакенбардите.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Работни показатели при бръснене

Следване на контура на лицето: GyroFlex 3D за

следване на контура

Система за бръснене: Бръснещи глави UltraTrack,

Бръснещи глави Speed-XL, Патентована система

Super Lift & Cut

Оформяне: Машинка за фино подстригване, нежна

към кожата

Комфорт за кожата: SkinGlide

Лесна употреба

Зареждане: 1 час, Акумулаторна, Без кабел, Бързо

зареждане

Време за бръснене: До 20 дни

Дисплей: 5-степенен индикатор за батерията,

Индикатор за изтощена батерия, Индикатор за

зареждане, Заключване при пътуване, Индикатор за

почистване, Напомнящ индикатор за смяна на

бръснещите глави

Мокро и сухо: За употреба на мокро и сухо, Jet

Clean

Почистване:

Миещи се

Jet Clean: Почиства, смазва и зарежда

Дизайн

Дръжка: Елегантна дръжка, Лесно захващане,

Дръжка против изплъзване

Повърхност: Метален корпус, Светодиоден дисплей

Цвят: Сребристо

Аксесоари

Стойка: Сгъваема поставка за зареждане

Калъф: Луксозен калъф

Поддръжка: Четка за почистване, Предпазна капачка

Jet Clean

Луксозна чантичка за носене при пътуване

Power

Тип батерия: литиево-йонна

Време на работа: 60 мин.

Автоматичен избор на напрежение: 100-240 V

Мощност в режим на готовност: 0,15 W

Максимална консумация на енергия: 5,4 W

Сервиз

2 години гаранция

Сменяема глава: Подменяйте на всеки 2 години с

RQ12
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