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Zážitok z dokonalého oholenia
so systémom GyroFleX 3D

Náš najdokonalejší holiaci strojček, Philips SensoTouch 3D RQ1260, vám poskytne

pocit dokonalého oholenia. Systém GyroFlex 3D sleduje každú krivku vašej tváre a

hlavy UltraTrack zachytia a oholia každý chĺpok už pri niekoľkých ťahoch.

Sleduje jedinečné obrysy vašej tváre

Systém Philips GyroFlex 3D sa hladko prispôsobí každej krivke

Senzačne hladké holenie

Hlavy UltraTrack zachytia každý fúz už pri niekoľkých ťahoch

Holiace strojčeky SensoTouch s funkciou Super Lift&Cut Action

Elektrický holiaci strojček, ktorý sa postará o vašu pokožku

Tesnenie Aquatec pre pohodlné suché aj osviežujúco mokré holenie

Hladký systém SkinGlide s nízkym trením pre minimálne podráždenie

Holenie s dokonalou kontrolou a presnosťou

Jednoduchá rukoväť s ergonomickým uchopením na presné ovládanie

Presný zastrihávač jemný k pokožke

Každý deň úplne nový pocit z oholenia

Systém Jet Clean vyčistí, namaže a nabije holiaci strojček
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Hlavné prvky

Holiaci strojček GyroFlex 3D

Tento strojček má hlavy GyroFlex 3D sledujúce

krivky tváre, ktoré sa plynulo prispôsobia

každej krivke vašej tváre, čím sa minimalizuje

potreba príliš silného pritláčania a podráždenie

pokožky.

Holiace hlavy UltraTrack

Doprajte si hladké oholenie s minimálnym

podráždením pokožky. Holiaca hlava má 3

špecializované dráhy: štrbiny na normálne

chĺpky, kanáliky na dlhé alebo rovno ležiace

chĺpky a otvory na to najkratšie strnisko na

tvári.

Funkcia Super Lift&Cut Action

Dvojčepeľový systém zabudovaný do

elektrického holiaceho strojčeka Philips zdvíha

chĺpky a umožňuje pohodlné a hladké

oholenie pod úroveň pokožky.

Aquatec

Tesnenie Aquatec tohto elektrického holiaceho

strojčeka pre použitie na mokrej aj suchej

pokožke vám umožní vybrať si preferovaný

spôsob holenia. Môžete využiť pohodlné suché

holenie alebo osviežujúce mokré holenie

pomocou holiaceho gélu alebo holiacej peny

pre výnimočne príjemnú starostlivosť o vašu

pokožku.

SkinGlide

Holiaca plocha SkinGlide s nízkym trením na

tomto elektrickom holiacom strojčeku sa hladko

kĺže po pokožke a poskytuje jednoduché a

hladké oholenie.

Jednoduché uchytenie

Ľahko uchopiteľná rukoväť holiaceho strojčeka

s protišmykovým povrchom umožňuje

ergonomické držanie, ktoré zaručí presné

ovládanie a výnimočnú presnosť holenia.

Systém Jet Clean

Systém Jet Clean po každom použití vyčistí a

namaže čepele a nabije batériu.

Presný zastrihávač

Jedinečný systém presného zastrihávača

jemného k pokožke je zabudovaný v strojčeku,

aby nedochádzalo k neželanému kontaktu

s pokožkou. Jednoduché použitie pre dokonalé

zastrihávanie fúzov a kotliet.

Philips Green Logo

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Výkon pri holení

Sledovanie kontúr: Sledovanie kontúr GyroFlex

3D

Holiaci systém: Holiace hlavy UltraTrack,

Holiace hlavy Speed XL, Patentovaný systém

Super Lift & Cut

Tvarovanie: Presný zastrihávač jemný k

pokožke

Komfort pre pokožku: SkinGlide

Jednoduché používanie

Nabíjanie: 1-hodinová, Nabíjateľné, Bez šnúry,

Rýchle nabíjanie

Doba holenia: Až 20 dní

Displej: 5-úrovňový indikátor batérie, Indikátor

slabej batérie, Indikátor nabitia, Cestový

zámok, Indikátor čistenia, Indikátory výmeny

holiacich hláv

Holenie za mokra aj za sucha: Na suché aj

mokré použitie, Jet Clean

Čistenie: Umývateľné

Jet Clean: Vyčistí, namaže a nabije

Dizajn

Rukoväť: Tenká rukoväť, Jednoduché

uchytenie, Protišmyková rukoväť

Povrchová úprava: Kovový rám, LED displej

Farba: Strieborná

Príslušenstvo

Stojan: Skladateľný nabíjací stojan

Puzdro: Luxusné puzdro

Údržba: Čistiaca kefka, Ochranný kryt

Jet Clean: áno

Luxusné cestovné puzdro: áno

Príkon

Typ batérie: Li-ion

Prevádzková doba: 60 min

Automatická voľba napätia: 100-240 V

Spotreba v pohotovostnom režime: 0,15 W

Max. spotreba energie: 5,4 W

Servis

Dvojročná záruka: áno

Náhradná hlava: Vymieňajte každé 2 roky za

holiacu hlavu RQ12
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