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UltraTrack ja GyroFlex 3D
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Süsteem Jet Clean

 

RQ1295/23 Parim raseerimiskogemus
süsteemiga GyroFleX 3D

Philipsi tipp-pardel SensoTouch 3D RQ1295CC pakub teile parimat

raseerimiskogemust. GyroFlex 3D süsteem järgib teie näo kumerusi ja eemaldab

UltraTracki otsakute abil iga karva vaid mõne tõmbega.

Järgib teie näo ainulaadseid kumerusi

Philips GyroFlex 3D süsteem kohandub sujuvalt iga kumerusega

Erakordselt sile raseerimine

UltraTracki raseerimispead haaravad kinni igast karvast vaid mõne tõmbega

Pardlid funktsiooniga Super Lift & Cut Action

Pardel, mis hoolitseb teie naha eest.

Aquateci tihend mugavaks kuiv- ja värskendavaks märgraseerimiseks

Tänu siledale, hõõrdumistunnet vähendavale SkinGlide'ile on ärritus võimalikult väike

Raseerige kindlalt ja täpselt

Lihtne, ergonoomilise haardekohaga käepide täpseks käsitsemiseks

Nahasõbralik täppispiirel

Kinniklõpsatav habemepiirel viie pikkuseseadega

Värske raseerimine igal päeval

Jet Clean+ süsteem puhastab, õlitab ja laeb pardlit
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Esiletõstetud tooted

Jet Clean+ süsteem

Meie Jet Clean+ süsteem puhastab ja õlitab

terasid ning laeb akut pärast iga kasutuskorda.

Võimalik on valida kolme puhastusseade

vahel: automaatne puhastus tavakasutuseks,

ökopuhastus, mis kulutab 40% vähem energiat,

ja intensiivne puhastus eriti põhjalikuks

puhastuseks.

GyroFlex 3D pardel

Pardli GyroFlex 3D kumerusi järgivad pead

kohanduvad sujuvalt iga näokumerusega,

vähendades survet ja nahaärritust.

UltraTracki raseerimispead

Nahalähedase ja nahka vähem ärritava

raseerimistulemuse jaoks on raseerimispeadel

kolm raseerimisrada: pilud tavaliste karvade

jaoks, kanalid pikkade ja naha ligi hoidvate

karvade jaoks ning avad lühikese

habemetüüka jaoks näol.

Super Lift & Cut Action

Philipsi pardli sisseehitatud kaksikterade

süsteem tõstab nahalähedasemaks

raseerimiseks karvu.

Aquatec

Pardli Aquateci tihend võimaldab teil valida

mugava kuiv- või värskendava märgraseerimise

vahel. Raseerimisgeeli või -vahu kasutamine

lisab nahale meeldivat tunnet.

SkinGlide

Pardli hõõrdumistunnet vähendav SkinGlide'i

raseerimispind libiseb sujuvalt mööda nahka ja

tagab nahalähedase raseerimistulemuse lihtsa

vaevaga.

Kerge käepide

Lihtsal käepidemel on ergonoomiline,

libisemisvastase kattega haardekoht, mis

tagab täpse käsitsemise suurt täpsust nõudval

raseerimisel.

Täppispiirel

Ainulaadne nahasõbralik täppispiirli süsteem

väldib mittevajalikku kokkupuudet nahaga.

Lihtne kasutada vuntside ja põskhabeme

täiuslikuks piiramiseks.

Habemepiirli tarvik

Nahasõbralik kinnniklõpsatav habemepiirel, et

välimusega rohkem katsetada: alustades

0,5 mm kuni 3-päevasest habemest ja

lõpetades 5 mm lühikese habemega; ümarate

otstega terad ja reguleeritav kamm, et vältida

nahaärritusi.
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Spetsifikatsioon

Raseerimisjõudlus

Näo kontuure järgiv: GyroFlex 3D piirjooni

järgiv

Raseerimissüsteem: UltraTracki

raseerimispead, Speed XL raseerimispead,

Patenditud Super Lift & Cut

Kujundamine: Habemepiirli tarvik

Naha mugavus: SkinGlide

Kergesti kasutatav

Laadimine: 1 tund, Laetav, Juhtmeta,

Kiirlaadimine

Raseerimisaeg: Kuni 20 päeva

Ekraan: Puuteekraaniga juhtimine, Täielik

numbriline akunäidik, Madala akutaseme

näidik, Laadimise märgutuli, Puhastusnäidik,

Raseerimispeade asendamise näidik

Märjalt ja kuivalt: Märg- ja kuivkasutus, Jet

Clean

Puhastamine: Pestav

Jet Clean+: 3 puhastusseadet, Automaatne,

puhastab, õlitab ja laeb, Intensiivne, Vähem

elektrit tarbiv

Disain

Käepide: Peenike käepide, Kerge käepide,

Libisemisvastane haardekoht

Viimistlus: Üleni metallist raam, LED-ekraan

Värvus: Must

Tarvikud

Alus: Kokkupandav laadimisalus

Kott: Luksuslik kott

Hooldus: Puhastusharjake, Kaitsev kate

Jet Clean'i süsteem

Jet Clean+: 3 puhastusseadet, Automaatne,

Intensiivne, Vähem elektrit tarbiv

Kinniklõpsatav habemepiirel

Luksuslik reisikott

Võimsus

Aku tüüp: Liitium-ioon

Kasutusaeg: 60 min

Automaatpinge: 100–240 V

Reservvõimsus: 0,15 W

Maksimaalne elektritarve: 5,4 W

Hooldus

2-aastane garantii

Asenduspea: Asendage iga 2 aasta tagant

RQ12-ga
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