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Experienţa absolută în bărbierire
cu sistemul GyroFlex 3D

Cel mai avansat bărbierit pe care îl oferim, aparatul de bărbierit Philips

SensoTouch 3D RQ1260 vă oferă experienţa supremă în materie de bărbierit.

Sistemul GyroFlex 3D urmează fiecare contur al feţei dvs., iar capetele UltraTrack

bărbieresc fiecare fir de păr cu doar câteva mişcări.

Urmează contururile unice ale feţei tale

Sistemul GyroFlex 3D Philips se adaptează lin la orice curbă

Bărbierit senzaţional de lin

Capetele UltraTrack prind orice fir de păr cu doar câteva mişcări.

Aparate bărbierit cu acţiune Super Lift&Cut

Un aparat de bărbierit electric, care are grijă de pielea dvs.

Sistem Aquatec, pentru un bărbierit uscat şi confortabil sau umed şi răcoritor

SkinGlide, cu frecare minimă, pentru reducerea iritării

Bărbierire cu control şi precizie perfecte

Mâner uşor de manevrat, ergonomic, pentru control eficient

Dispozitiv de tundere cu precizie, delicat cu pielea

Un nou bărbierit în fiecare zi

Sistemul Jet Clean curăţă, lubrifiază şi încarcă aparatul de bărbierit
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Repere

Aparatul de bărbierit GyroFlex 3D

Capetele GyroFlex 3D ale aparatului de

bărbierit care urmează contururile, se

adaptează lin la orice curbă a feţei, reducând

presiunea şi iritaţia pielii.

Capete de bărbierit UltraTrack

Beneficiezi de un bărbierit precis care menţine

iritaţia pielii la minim. Capul de radere are trei

3 piste specializate: sloturi pentru păr normal;

canale pentru păr lung sau fin; şi orificii pentru

cel mai scurt aspect nebărbierit al feţei.

Acţiune Super Lift & Cut

Sistemul cu două lame al aparatului electric de

bărbierit Philips ridică firele de păr pentru a

tăia confortabil sub nivelul pielii, pentru un

bărbierit mai precis.

Aquatec

Etanşarea umedă şi uscată a aparatului de

bărbierit electric Aquatec vă permite să alegeţi

cum preferaţi să vă bărbieriţi. Vă puteţi bărbieri

confortabil cu pielea uscată, cât şi cu pielea

umedă utilizând un gel sau o spumă de ras

pentru confort suplimentar al pielii.

SkinGlide

Suprafaţa de bărbierit a aparatului de bărbierit

electric SkinGlide cu frecare minimă trece lin

pe pielea dvs., pentru un bărbierit foarte precis.

Mâner uşor

Mânerul uşor de manevrat al aparatului este

ergonomic, cu acoperire antialunecare, care

asigură control eficient şi precizie

suplimentară.

Sistem de curăţare cu jet

Sistemul Jet Clean curăţă şi lubrifiază lamele

şi încarcă aparatul bateria după fiecare

utilizare.

Aparat de tuns de precizie

Sistemul unic de dispozitiv de tundere cu

precizie, delicat cu pielea este conceput pentru

a evita contactul inutil cu pielea. Uşor de

utilizat pentru tunderea perfectă a mustăţii şi a

perciunilor.

Logo-ul Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.
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Specificaţii

Performanţe în bărbierire

Urmărire a conturului: GyroFlex 3D, care

urmează conturul

Sistem de bărbierire: Capete de bărbierit

UltraTrack, Capete de bărbierit Speed XL,

Tehnologie Lift & Cut brevetată

Modelare: Dispozitiv de tundere cu precizie,

delicat cu pielea

Confort al pielii: SkinGlide

Uşor de utilizat

Încărcare: 1 oră, Reîncărcabilă, Fără fir,

Încărcare rapidă

Durată de bărbierire: Până la 20 de zile

Afişaj: Indicator pentru baterie cu 5 niveluri,

Indicator pentru baterie descărcată, Indicator

de încărcare, Dispozitiv de blocare pentru

transport, Indicator pentru curăţare, Indicator

luminos pentru înlocuirea capetelor de bărbierit

Umed şi uscat: Utilizare umedă şi uscată, Jet

Clean

Curăţarea: Lavabil

Jet Clean: Curăţă, lubrifiază şi încarcă

Design

Mâner: Mâner subţire, Mâner uşor, Mâner

antialunecare

Finisaj: Ramă metalică, Afişaj cu LED-uri

Culoare: Argintiu

Accesorii

Stand: Suport de încărcare pliant

Husă: Husă de lux

Întreţinere: Perie de curăţat, Capac de

protecţie

Jet Clean

Husă de călătorie de lux

Alimentare

Tip de baterie: Li-ion

Durată de funcţionare: 60 minut

Tensiune automată: 100-240 V

Energie în stand-by: 0,15 W

Consum max. de energie: 5,4 W

Service

2 ani garanţie

Cap înlocuibil: Înlocuiţi la fiecare 2 ani cu

RQ12
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