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Zážitok z dokonalého oholenia
so systémom GyroFlex 3D

Najpokročilejší holiaci strojček v našej histórii, SensoTouch 3D vám poskytne

pocit dokonalého oholenia. Systém GyroFlex 3D plynule sleduje každú krivku

vašej tváre a hlavy UltraTrack zachytia každý fúz už pri niekoľkých ťahoch.

Sleduje jedinečné obrysy vašej tváre

Systém GyroFlex 3D sa hladko prispôsobí každej krivke

Senzačne hladké holenie

Hlavy UltraTrack zachytia každý fúz už pri niekoľkých ťahoch

Patentovaná funkcia Super Lift&Cut Action pohodlne ostrihá fúzy

Oholí a ochráni vašu pokožku

Tesnenie Aquatec pre pohodlné suché aj osviežujúco mokré holenie

Hladký systém SkinGlide s nízkym trením pre minimálne podráždenie

Dokonalé ovládanie a presnosť

Jednoduchá rukoväť s ergonomickým uchopením na presné ovládanie

Presný zastrihávač jemný k pokožke



Elektrický holiaci strojček RQ1280/16

Hlavné prvky

GyroFlex 3D

Systém sledovania kriviek tváre GyroFlex 3D sa

plynule prispôsobí každej krivke, znižuje tlak a

minimalizuje podráždenie.

UltraTrack

Špeciálne navrhnuté hlavy UltraTrack zachytia

každý fúz už pri niekoľkých ťahoch. Kombinácia

troch špecializovaných dráh:

štrbiny na normálne fúzy, kanáliky na dlhé

alebo rovno ležiace fúzy a otvory na to

najkratšie strnisko zabezpečia hladké oholenie

s minimálnym podráždením pokožky.

Patentovaná funkcia Super Lift&Cut Action

Dvojčepeľový holiaci systém nadvihne fúzy a

umožní pohodlné oholenie pod úroveň

pokožky.

Aquatec

Tesnenie Aquatec na mokré aj suché použitie

vám umožní oholiť sa pohodlne suchým

spôsobom, ako aj osviežujúcim mokrým

holením pomocou holiaceho gélu alebo peny

pre výnimočne príjemnú starostlivosť o vašu

pokožku.

SkinGlide

Holiaca plocha systému SkinGlide s nízkym

trením sa hladko kĺže po pokožke a dosahuje

extra hladné holenie.

Jednoduché uchytenie

Jednoduchá rukoväť má ergonomické

uchopenie s protišmykovým povrchom

zabezpečuje presné ovládanie a mimoriadnu

presnosť.

Presný zastrihávač

Presný zastrihávač jemný k pokožke na

dokonalé zastrihávanie fúzov a kotliet.
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Technické údaje

Výkon pri holení

Sledovanie kontúr: Sledovanie kontúr GyroFlex

3D

Holiaci systém: Holiace hlavy UltraTrack,

Holiace hlavy Speed XL, Systém

DualPrecision, Patentovaný systém Super Lift

& Cut

Tvarovanie: Presný zastrihávač jemný k

pokožke

Komfort pre pokožku: SkinGlide

Jednoducho sa používa

Nabíjanie: 1-hodinová, Nabíjateľná, Bez šnúry,

Rýchle nabíjanie

Doba holenia: Až 20 dní

Displej: Plne číselný 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

Čistenie: Umývateľné

Dizajn

Rukoväť: Tenká rukoväť, Jednoduché

uchytenie, Protišmyková rukoväť

Povrchová úprava: Chrómovaný rám, LED

displej

Farba: Čierna

Príslušenstvo

Stojan: Nabíjací podstavec

Puzdro: Luxusné puzdro

Údržba: Čistiaca kefa, Ochranný kryt

Náhradná hlava: RQ12

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

Služba

Dvojročná záruka

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny

špecifikácií bez oznámenia.

Ochranné známky sú majetkom

Koninklijke Philips N.V. alebo ich

príslušných vlastníkov.

Dátum vydania

2019‑08‑01

Verzia: 6.1.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

