
 

 

Philips SensoTouch 3D
elektrisk rakapparat för 
våt- och torrrakning med 
Jet Clean+-system och 
Aquatec

UltraTrack-huvuden
Inre trimmer 60 min

RQ1280CC
SensoTouch 3D – Den ultimata rakningsupplevelsen
med GyroFlex 3D-system
Vår hittills mest avancerade rakning – rakapparaten SensoTouch 3D RQ1280CC ger dig 
den ultimata rakningsupplevelsen. GyroFlex 3D-systemet följer varje kontur i ditt ansikte, 
och UltraTrack-rakhuvudena rakar av varje hårstrå med bara ett par drag.

Följer ditt ansiktes unika konturer
• Philips GyroFlex 3D-systemet följer smidigt ansiktsformen

Sensationellt slät rakning
• UltraTrack-huvudena fångar upp varje hårstrå med bara ett par drag
• SensoTouch-rakapparater med Super Lift&Cut Action

En elektrisk rakapparat som tar hand om din hud
• Aquatec-tätning för bekväm torrakning och uppfriskande våtrakning
• Slät SkinGlide med låg friktion för att minimera irritation

Rakning med perfekt kontroll och precision
• Lättgreppat, ergonomiskt handtag för hudnära kontroll
• Hudvänlig precisionstrimmer

En helt ny rakning varje dag
• Jet Clean+-systemet rengör, smörjer och laddar rakapparaten



 GyroFlex 3D-rakapparat

Konturföljande GyroFlex 3D-huvuden följer 
smidigt ansiktsformen och minskar tryck och 
irritation på huden.

UltraTrack-rakhuvuden

Få en hudnära rakning som minimerar 
hudirritation. Rakhuvudena har 3 specialspår: 
rännor för normalt hår, kanaler för långa hår 
eller hår som ligger platt, samt hål för den 
kortaste stubben.

Super Lift & Cut Action

Systemet med dubbla blad som är inbyggt i vår 
elektriska rakapparat lyfter håren för att 
bekvämt raka av dem under hudnivån för att ge 
en hudnära rakning.

Aquatec

Med Aquatec våt- och torrtätning kan du välja 
hur du vill raka dig. Du kan få en bekväm 
torrakning eller en uppfriskande våtrakning 
med en rakgel eller raklödder för extra 
hudkomfort.

SkinGlide

SkinGlide-rakytan med låg friktion glider 
smidigt längs huden och ger en hudnära och 
enkel rakning.

Enkelt grepp

Det lättgreppade handtaget på rakapparaten är 
ergonomiskt utformat och har halkfritt 
överdrag, vilket garanterar hudnära kontroll 
och extra precision.

Jet Clean+-system

Vårt Jet Clean+-system rengör och smörjer 
bladen och laddar batteriet efter varje 
användningstillfälle. Systemet har tre olika 
rengöringsinställningar: automatisk för normalt 
bruk, eko för 40 % mindre energiförbrukning 
och intensiv för extra grundlig rengöring.

Precisionstrimmer

Den unika, hudvänliga 
precisionstrimmersystemet är utformat för att 
undvika onödig hudkontakt. Det är enkelt att 
använda för en perfekt trimning av mustasch 
och polisonger.
RQ1280/22

Funktioner
Elektrisk rakapparat för våt- och torrrakning med Jet Clean+-system och Aquatec
UltraTrack-huvuden Inre trimmer 60 min
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Rakningsresultat
• Konturföljande: GyroFlex 3D konturföljande
• Raksystem: UltraTrack-rakhuvuden, Speed XL-

rakhuvuden, DualPrecision-system, Patenterat 
Super Lift & Cut

• Styling: Hudvänlig precisionstrimmer
• Hudkomfort: SkinGlide

Lättanvänd
• Laddning: 1-timmes, Laddningsbar, Sladdlös, 

Snabbladdning
• Raktid: Upp till 20 dagar
• Teckenfönster: Batteriindikator med siffror, 

Indikator för låg batterinivå, Laddningsindikator, 
Reslås, Indikator för rengöring, Indikator för byte 
av rakhuvud

• Våt och torr: Våt och torr användning, Jet Clean
• Uppstädning: Tvättbar
• Jet Clean+: Tre rengöringsinställningar, 

Automatisk, Rengör, smörjer och laddar, Intensiv, 
Låg energi

Design
• Handtag: Smalt handtag, Enkelt grepp, 

Gummihandtag
• Legering: Förkromad ram, LED-skärm
• Färg: Black

Tillbehör
• Ställning: Vikbart laddningsställ
• Fodral: Lyxigt fodral
• Underhåll: Rengöringsborste, Skyddshylsa
• Jet Clean+: Tre rengöringsinställningar, 

Automatisk, Intensiv, Låg energi

Effekt
• Batterityp: Litiumjon
• Driftstid: 60 min
• Automatisk spänning: 100–240 V
• Standbyeffekt: 0,15 W
• Max. strömförbrukning: 5,4 W

Service
• 2 års garanti
• Reservhuvud: Byt varje år till RQ12
•
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