
máq. barbear eléctrica
a húmido e seco

SHAVER Series 9000
SensoTouch

 
UltraTrack e GyroFlex 3D

60 min. autonomia sem fios/1 h
carreg.

Aparador de precisão

Jet Clean

 

RQ1280/22

A melhor experiência de barbear
com sistema GyroFleX 3D

O nosso barbear mais avançado de sempre - a máquina de barbear Philips

SensoTouch 3D RQ1280CC proporciona-lhe a melhor experiência de barbear. O

sistema GyroFlex 3D segue cada contorno do seu rosto e as cabeças UltraTrack

cortam todos os pêlos em apenas algumas passagens.

Segue os contornos únicos do seu rosto

O sistema GyroFlex 3D da Philips ajusta-se a todas as curvas na perfeição

Barbear incrivelmente suave

As cabeças UltraTrack cortam todos os pêlos em apenas algumas passagens

Máquinas de barbear SensoTouch com tecnologia Super Lift&Cut

Uma máquina de barbear eléctrica que cuida da sua pele

Vedação AquaTec para um barbear a seco confortável e a húmido refrescante

SkinGlide suave e com fricção reduzida para minimizar a irritação

Barbear com controlo e precisão perfeitos

Pega fácil de segurar com formato ergonómico para um maior controlo

Aparador de precisão suave para a pele

Um barbear novo todos os dias

Sist. Jet Clean+ limpa, lubrifica e carrega a máq. barbear
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Destaques

Máquina de barbear GyroFlex 3D

As cabeças de seguimento de contornos

GyroFlex 3D da máquina de barbear ajustam-

se na perfeição a cada curva do seu rosto,

reduzindo a pressão e irritação da pele.

Cabeças de corte UltraTrack

Consiga um barbear rente que minimiza a

irritação da pele. A cabeça de corte tem 3

anéis especializados: ranhuras para pêlos

normais; canais para pêlos compridos ou

encostados à pele e orifícios para os pêlos

mais curtos do seu rosto.

Tecnologia Super Lift & Cut

O sistema de lâmina dupla incorporado na

máquina de barbear eléctrica Philips levanta

os pêlos para cortar o pêlo, de forma

confortável, abaixo do nível da pele,

proporcionando um barbear mais rente.

AquaTec

A vedação AquaTec para usar a húmido e a

seco da máquina de barbear eléctrica permite-

lhe escolher a forma de barbear que prefere.

Pode optar por um barbear a seco confortável

ou um barbear húmido refrescante com gel ou

espuma de barbear para um conforto extra da

pele.

SkinGlide

A superfície de barbear SkinGlide com fricção

reduzida da máquina de barbear eléctrica

desliza suavemente sobre a pele, para um

barbear rente simples.

Fáceis de segurar

A pega fácil de segurar da máquina de barbear

tem um formato ergonómico com revestimento

antideslizante, garantindo um maior controlo

para uma barbear com precisão extra.

Sistema Jet Clean+

O nosso sistema Jet Clean+ limpa e lubrifica

as lâminas e recarrega a bateria após cada

utilização. Este oferece 3 regulações de

limpeza: automática para utilização normal,

ecológica para um consumo de energia 40%

menor e intenso para uma limpeza extra

cuidada.

Aparador de precisão

O sistema exclusivo do aparador de precisão

suave para a pele foi incorporado para evitar

um contacto desnecessário com a pele. Fácil

de utilizar para aparar o bigode e as patilhas

com perfeição.

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips -

eficiência energética, embalagem, substâncias

perigosas, peso, reciclagem e eliminação e

fiabilidade da vida útil.
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Especificações

Desempenho do barbear

Seguimento de contornos: Seguimento de

contornos GyroFlex 3D

Sistema de barbear: Cabeças de corte

UltraTrack, Cabeças de corte Speed XL,

Sistema DualPrecision, Tecnologia Super Lift &

Cut patenteada

Modelação: Aparador de precisão suave para a

pele

Conforto da pele: SkinGlide

Fácil de utilizar

Carregamento: 1 hora, Recarregável, Sem fios,

Carga rápida

Tempo de barbear: Até 20 dias

Visor: Indicador da bateria totalmente

numérico, Indicador de bateria fraca, Indicador

de carga, Bloqueio de viagem, Indicador de

limpeza, Indicador de substituição de cabeças

de corte

Húmido & Seco: Utilização a húmido e a seco,

Jet Clean

Limpeza: Lavável

Jet Clean+: 3 regulações de limpeza,

Automático, Limpa, lubrifica e carrega, Intenso,

Baixo consumo

Design

Pega: Pega fina, Fáceis de segurar, Pega

antideslize

Acabamento: Estrutura cromada, Visor LED

Cor: Preto

Acessórios

Suporte: Base de carga dobravel

Bolsa: Bolsa de luxo

Manutenção: Escova de limpeza, Tampa de

protecção

Jet Clean+: 3 regulações de limpeza,

Automático, Intenso, Baixo consumo

Alimentação

Tipo de pilha: Iões de lítio

Tempo de funcionamento: 60 min.

Voltagem automática: 100-240 V

Consumo em modo de espera: 0,15 W

Consumo máximo de energia: 5,4 W

Assistência

2 anos de garantia

Cabeça de substituição: Substituir anualmente

por RQ12
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