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Systém UltraTrack a GyroFlex
3D

60 min bezdrátového použití/1h
nabíjení

Přesný zastřihovač

Systém Jet Clean
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Dokonalé oholení
pomocí systému GyroFlex 3D

Philips SensoTouch 3D RQ1260 je náš doposud nejpokročilejší holicí strojek, který

vám nabídne dokonalé oholení. Systém GyroFlex 3D sleduje každý obrys tváře

a hlavy UltraTrack oholí každý vous několika tahy.

Kopíruje jedinečné obrysy vaší tváře

Systém Philips GyroFlex 3D se hladce přizpůsobuje každému zakřivení

Senzačně hladké oholení

Hlavy UltraTrack zachytí každý vous pouhými několika tahy

Holicí strojky SensoTouch se systémem Super Lift&Cut

Elektrický holicí strojek, který pečuje o vaši pokožku

Těsnění Aquatec umožňuje pohodlné suché i osvěžující mokré holení

Hladký systém SkinGlide s nízkým třením minimalizující podráždění

Dokonalé ovládání a přesnost při holení

Ergonomická protiskluzová rukojeť Easy Grip umožňuje přesné ovládání

Přesný zastřihovač šetrný k pokožce

Každý den úplně nové oholení

Systém Jet Clean čistí, promazává a nabíjí holicí strojek
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Přednosti

Holicí strojek GyroFlex 3D

Hlavy holicího strojku GyroFlex 3D sledují

všechny obrysy a přizpůsobí se každému

záhybu na tváři, což minimalizuje tlak na

pokožku a její podráždění.

Holicí hlavy UltraTrack

Zajišťuje dokonalé oholení s minimalizací

podráždění pokožky. Holicí hlavy má 3

speciální dráhy: drážky pro normální vousy;

kanálky pro dlouhé nebo přilehlé vousy a

otvory pro nejkratší strniště.

Systém Super Lift & Cut

Systém s dvojitým břitem, který je součástí

holicího strojku Philips, nadzvedává vousy pro

pohodlné oholení pod úrovní pokožky.

Aquatec

Suché a mokré těsnění Aquatec holicího strojku

nabízí možnost volby způsobu holení. Můžete

se pohodlně oholit na sucho nebo si dopřát

osvěžující mokré holení s využitím gelu nebo

pěny pro zvýšené pohodlí pokožky.

SkinGlide

Systém SkinGlide s nízkým třením u tohoto

holicího strojku se lehce pohybuje po pokožce

a umožňuje obzvlášť hladké a snadné holení.

Snadné uchopení

Ergonomická protiskluzová rukojeť holicího

strojku Easy Grip umožňuje dokonalé ovládání

a vysokou přesnost při holení.

Systém Jet Clean

Systém Jet Clean čistí, promazává a nabíjí

holicí strojek po každodenním použití.

Přesný zastřihovač

Jedinečně přesný zastřihovač je šetrný

k pokožce a zamezuje nežádoucímu kontaktu

s pokožkou. Snadné použití pro dokonalé

zastřihování kníru a kotlet.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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Specifikace

Holicí výkon

Kopírování obrysů: Systém GyroFlex 3D pro

kopírování obrysů tváře

Holicí systém: Holicí hlavy UltraTrack, Holicí

hlavy Speed XL, Patentovaný systém Super Lift

& Cut

Úprava účesů: Přesný zastřihovač šetrný

k pokožce

Pohodlí pokožky: SkinGlide

Snadné použití

Nabíjení: 1 hodina, Nabíjecí, Bezdrátový,

Rychlé nabíjení

Doba holení: Až 20 dní

Displej: Pětiúrovňový ukazatel nabití baterie,

Indikátor vybití baterie, Indikátor nabíjení,

Cestovní zámek, Indikátor čištění, Indikátor pro

výměnu holicích hlav

Mokrý a suchý provoz: Mokré a suché použití,

Jet Clean

Čištění: Omyvatelný

Jet Clean: Čistí, promazává a nabíjí

Design

Rukojeť: Tenká rukojeť, Snadné uchopení,

Protiskluzová rukojeť

Povrchová úprava: Metalický rám, Displej LED

Barva: Stříbrná

Příslušenství

Podstavec: Skládací nabíjecí podstavec

Pouzdro: Luxusní pouzdro

Údržba: Čisticí kartáček, Ochranný kryt

Jet Clean: Ano

Luxusní cestovní pouzdro: Ano

Spotřeba

Typ baterie: Li-Ion

Doba chodu: 60 min

Automatická volba napětí: 100–240 V

Pohotovostní napájení: 0,15 W

Maximální spotřeba elektrické energie: 5,4 W

Servis

2letá záruka: Ano

Výměnná hlava: Každé 2 roky vyměňte za typ

RQ12
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