
 

Elektromos borotva

SensoTouch 3D

 

Jet Clean+

Krómozott

Numerikus kijelző

 

RQ1280CC

Tökéletes borotválkozás
a GyroFlex 3D rendszernek köszönhetően

Jelenleg kapható legfejlettebb borotvánk, a SensoTouch 3D a tökéletes

borotválkozás élményét nyújtja. A GyroFlex 3D rendszer pontosan követi az arc

kontúrját, és az UltraTrack™ körkések néhány mozdulattal minden egyes szőrszálat

elérnek.

Óvatosan követi arcának kontúrját

A GyroFlex 3D rendszer tökéletesen illeszkedik minden hajlathoz

Csodálatosan simára borotvál

Az UltraTrack körkések néhány mozdulattal minden egyes szőrszálat elérnek

A továbbfejlesztett Super Lift&Cut Action kényelmes vágást tesz lehetővé

Óvja bőrét

Aquatec - egyszerre száraz és nedves borotválkozás

Sima, súrlódás nélküli SkinGlide technológia a bőrirritáció minimalizálására

Tökéletes irányítás és precizitás

Az Easy Grip fogantyú ergonomikus fogási felületet kínál

Bőrbarát precíziós formázó

Frissen borotvált arc mindennap

A Jet Clean+ rendszer tisztítja, olajozza és feltölti a borotvát
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Fénypontok

GyroFlex 3D

A GyroFlex 3D kontúrkövető tökéletesen

igazodik minden egyes hajlathoz, ezzel

minimálisra csökkentve a nyomást és az

irritációt.

UltraTrack

A különleges kialakítású UltraTrack körkések

néhány mozdulattal minden egyes szőrszálat

elérnek. A 3 speciális borotválósáv a

következőkből áll: rések a normál

szőrszálakhoz, csatornák a hosszú vagy

lesimuló szőrszálakhoz, és lyukak a rövidebb

borosták. Az eredmény pedig alapos,

minimális bőrirritáció mellett.

Továbbfejlesztett Super Lift&Cut Action

A kettős vágóél-rendszer segítségével az első

kés megemeli a szőrt, a második pedig a

bőrfelszín alatt vágja el.

Aquatec

Az Aquatecnek köszönhetően választhat a

kényelmes száraz vagy a frissítő nedves

borotválkozás között zselé vagy hab

használatával a még jobb kényelemérzet

érdekében.

SkinGlide

A súrlódás nélküli SkinGlide technológiával a

borotva simán halad a bőrön, még alaposabb

eredményt nyújtva.

Kényelmes fogás

Az Easy Grip fogantyú csúszásmentes

borítással ergonomikus fogási felületet kínál,

kiváló irányíthatóságot és pontosságot

biztosítva.

Jet Clean technológia

A Jet Clean+ rendszer tisztítja és olajozza a

pengéket, és minden használat után feltölti az

akkumulátort. A Jet Clean+ rendszer 3 tisztítási

beállítást kínál: automata normál használatra,

öko 40%-os energiamegtakarításhoz és

intenzív a különösen alapos tisztításhoz.

Precíziós vágókészülék

A bőrbarát precíziós formázó tökéletes a bajusz

és az oldalszakáll formázásához.
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Műszaki adatok

Borotválási teljesítmény

Kontúrkövetés: GyroFlex 3D kontúrkövetés

Borotválkozási rendszer: UltraTrack körkések,

Speed XL körkések, DualPrecision rendszer,

Továbbfejlesztett Super Lift & Cut

Hajformázás: Bőrbarát precíziós formázó

Komfortérzet a bőrnek: SkinGlide

Könnyen használható

Töltés: 1 órás, Újratölthető, Vezeték nélküli,

Gyorstöltés

Borotválkozási idő: Akár 20 nap

Kijelző: Teljes numerikus akkumulátor-jelző,

Akkumulátor lemerülését jelző fény, Töltést

jelző fény, Utazó zár, Tisztításra emlékeztető

jelzés, Körkéscserére emlékeztető jelzés

Nedves és száraz: Nedves és száraz

használatra egyaránt, Jet Clean

Feltakarítás: Mosható

Jet Clean+: 3 tisztítási beállítás, Automatikus,

Tisztít, olajoz és tölt, Intenzív, Alacsony

energiafelhasználású

Kivitel

Markolat: karcsú markolat, Kényelmes fogás,

Csúszásgátló markolat

Kidolgozás: Krómozott keret, LED-kijelző

Szín: fekete

Tartozékok

Állvány: Töltőállvány

Hordtáska: Luxus hordtáska

Karbantartás: Tisztító kefe, Védősapka

Cserélhető fej: RQ12

Jet Clean+: 3 tisztítási beállítás, Automatikus,

Intenzív, Alacsony energiafelhasználású

Tápellátás

Akku típusa: Li-ion

Működési idő: 60 perc

Automatikus feszültségválasztás: 100-240 V

Készenléti mód: 0,15 W

Maximális energiafelhasználás: 5,4 W

Szerviz

2 év garancia
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