
Shaver series 9000
SensoTouch

Scheerapparaat voor
nat/droog scheren

 
UltraTrack en GyroFlex 3D

60 min. draadloos gebruik/1 uur
opladen

Etui

 
RQ1273/16

Ultieme scheerervaring
met GyroFlex 3D-systeem

Het SensoTouch 3D RQ1273-scheerapparaat is ons meest geavanceerde

scheerapparaat ooit en biedt de ultieme scheerervaring. Het GyroFlex 3D-

systeem volgt alle contouren van uw gezicht en de UltraTrack-hoofden scheren

alle haren in slechts enkele bewegingen af.

Volgt de unieke contouren van uw gezicht
Het Philips GyroFlex 3D-systeem volgt alle contouren van uw gezicht

Sensationeel glad scheren
UltraTrack-hoofden pakken elke haar in slechts enkele bewegingen

Scheerapparaten met Super Lift&Cut-systeem

een elektrisch scheerapparaat dat uw huid verzorgt
Aquatec-afdichting voor comfortabel en verfrissend nat scheren

Soepele, wrijvingsarme SkinGlide voorkomt irritaties

Scheren met perfecte controle en precisie
Ergonomisch antisliphandvat voor ultieme controle

Huidvriendelijke precisietrimmer



Scheerapparaat voor nat/droog scheren RQ1273/16

Kenmerken Specificaties

Scheerapparaat met GyroFlex 3D
De GyroFlex 3D-scheerhoofden van het

scheerapparaat volgen moeiteloos alle

contouren van uw gezicht, waardoor druk en

huidirritatie worden beperkt.

UltraTrack-scheerhoofden
Superglad scheren met minimale huidirritatie.

Het scheerhoofd heeft drie speciale

scheerpaden: groeven voor normale haren,

kanalen voor lange of plat liggende haren en

gaatjes voor de kortste stoppels op uw

gezicht.

Super Lift & Cut-systeem
Het systeem met dubbele mesjes van het

elektrische Philips-scheerapparaat tilt de

haren op en scheert ze op een comfortabele

manier net onder de huid af. Het resultaat: een

supergladde huid.

Aquatec
Dankzij de Aquatec-afdichting voor nat en

droog scheren van het elektrische

scheerapparaat hebt u de keuze tussen

comfortabel droog scheren of verfrissend nat

scheren met scheerschuim of gel voor extra

huidcomfort.

SkinGlide
Het wrijvingsarme SkinGlide-scheeroppervlak

van het elektrische scheerapparaat glijdt

soepel over uw huid en zorgt voor een

moeiteloos glad resultaat.

Gemakkelijk vast te houden
De antislipafwerking van het ergonomische

handvat biedt ultieme controle, zodat u uiterst

nauwkeurig kunt scheren.

Precisietrimmer
De unieke huidvriendelijke precisietrimmer is

ontworpen voor minimaal onnodig

huidcontact. Ideaal voor de perfecte snor en

bakkebaarden.

Scheerresultaten
Volgt de contouren: GyroFlex 3D,

contourvolgend

Scheersysteem: UltraTrack-scheerhoofden,

Speed XL-scheerhoofden, Gepatenteerde

Super Lift & Cut

Comfortabel voor de huid: SkinGlide

Gebruiksgemak
Opladen: 1 uur, Oplaadbaar, Draadloos, Snel

opladen

Scheertijd: Tot 20 dagen

Display: Batterij-indicator met 5 niveaus,

Batterij bijna leeg-indicator, Oplaadindicator,

Reisslot, Reinigingsindicator, Indicatie voor

scheerhoofden vervangen

Nat en droog: Nat en droog te gebruiken

Schoonmaken: Wasbaar

Ontwerp
Handvat: Slank handvat, Gemakkelijk vast te

houden, Antisliphandvat

Afwerking: Metallic behuizing, LED-display

Kleur: Zilver

Accessoires
Standaard: Inklapbare houder voor het

opladen

Etui: Luxe etui

Onderhoud: Reinigingsborsteltje,

Beschermkap

Luxueus reisetui

Vermogen
Batterijtype: Li-ion

Gebruikstijd: 60 min.

Automatisch voltage: 100-240 volt

Energieverbruik in stand-by: 0,15 W

Maximaal energieverbruik: 5,4 W

Service
2 jaar garantie

Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar

vervangen met RQ12

Philips Green-logo
Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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