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Täydellinen parranajo
GyroFleX 3D -järjestelmällä

Toistaiseksi monipuolisin Philips SensoTouch 3D RQ1280 -parranajokoneemme

tarjoaa täydellisen parranajokokemuksen. GyroFlex 3D -järjestelmä myötäilee

kasvojesi muotoja, ja UltraTrack-ajopäät leikkaavat jokaisen partakarvan vain

muutamalla vedolla.

Myötäilee hellästi kasvojesi muotoja

Philips GyroFlex 3D -järjestelmä myötäilee kasvojen kaaria saumattomasti

Uskomattoman sileä ajo

UltraTrack-ajopäät leikkaavat jokaisen partakarvan muutamalla vedolla

Parranajokoneet, joissa Super Lift&Cut -järjestelmä

Sähkökäyttöinen parranajokone, joka hoitaa ihoa

Aquatec-tiivistys takaa miellyttävän kuiva-ajon ja virkistävän märkäajon

Kitkaa vähentävä SkinGlide minimoi ihoärsytyksen

Täydellinen ajohallinta ja -tarkkuus

Käteen sopiva varsi takaa ergonomisen otteen ja hyvän hallinnan

Iholla miellyttävä tarkkuustrimmeri
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Kohokohdat

GyroFlex 3D -parranajokone

GyroFlex 3D -järjestelmän ajopäät myötäilevät

kasvojen kaaria saumattomasti, mikä vähentää

painetta ja ärsytystä.

UltraTrack-ajopäät

Tarkka ajotulos, minimoi ihoärsytyksen.

Ajopäässä on 3 erityiskanavaa: aukot

normaaleille partakarvoille, kanavat pitkille tai

kasvojen myötäisille partakarvoille ja aukot

lyhimmille partakarvoille.

Super Lift & Cut -tekniikka

Philips-sähköparranajokoneen

kaksoisteräjärjestelmä nostaa partakarvat ja

leikkaa ne miellyttävästi ja tarkasti.

Aquatec

Sähköparranajokoneen Aquatec-tiivistyksen

ansiosta voit valita miellyttävän kuiva-ajon tai

virkistävän märkäajon. Parranajogeelin tai

partavaahdon käyttäminen lisää miellyttävää

tuntemusta iholla.

SkinGlide

Sähköparranajokoneen kitkaa vähentävä

SkinGlide-ajopinta liukuu pehmeästi iholla ja

takaa tarkan ajotuloksen helposti.

Käteen sopiva kahva

Käteen sopivasta varresta saa ergonomisen

otteen. Luistamaton pinnoite takaa hyvän

hallinnan ja tarkkuuden.

Tarkkuustrimmeri

Ainutlaatuinen ihoystävällinen

tarkkuustrimmeri välttää turhan ihokosketuksen.

Trimmaa viikset ja pulisongit helposti ja

täydellisesti.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Ajoteho

Myötäilee muotoja: GyroFlex 3D myötäilee

muotoja

Ajojärjestelmä: UltraTrack-ajopäät, Speed XL -

ajopäät, Patentoitu Super Lift & Cut

Muotoilu: Iholla miellyttävä tarkkuustrimmeri

Suojaa ihoa: SkinGlide

Helppokäyttöinen

Lataaminen: 1 tunti, ladattava, Johdoton,

Pikalataus

Ajoaika: Jopa 20 päivää

Näyttö: Akun tason numeroilmaisin, Lataus

vähissä -ilmaisin, Latauksen merkkivalo,

Matkalukko, Puhdistustarpeen ilmaisin,

Ajopäiden vaihtotarpeen ilmaisin

Wet & Dry: Kuivaan ja märkään käyttöön

Puhdistaminen: Pestävä

Muotoilu

Runko: Ohut kahva, Käteen sopiva kahva,

Luistamista estävä kädensija

Pinnoitus: Kromattu runko, LED-näyttö

Väri: Musta

Lisätarvikkeet

Teline: Kokoontaittuva latausjalusta

Pussi: Ylellinen pussi

Ylläpito: Puhdistusharja, Suojus

Virta

Akkutyyppi: Litiumioni

Käyttöaika: 60 min

Automaattinen jännite: 100–240 V

Valmiustilan virta: 0,15 W

Enimmäisvirrankulutus: 5,4 W

Huolto

2 vuoden takuu

Vaihtoterä: Vaihda kahden vuoden välein
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