
 

nedves és száraz
elektromos borotva

Shaver series 9000
SensoTouch

 
UltraTrack és GyroFlex 3D

60 perc vez. nélk. haszn./1 óra
töltés

Jet Clean rendszer

 

RQ1295/23 Tökéletes borotválkozás
GyroFlex 3D rendszerrel

Jelenleg kapható legfejlettebb borotvánk, a Philips SensoTouch 3D RQ1295CC a

tökéletes borotválkozás élményét nyújtja. A GyroFlex 3D rendszer pontosan követi

az arc körvonalait, és az UltraTrack borotvafejek néhány mozdulattal minden egyes

szőrszálat elérnek.

Óvatosan követi arcának vonalát

Philips GyroFlex 3D rendszer tökéletesen illeszkedik minden körvonalhoz

Csodálatosan simára borotvál

Az UltraTrack körkések néhány mozdulattal minden egyes szőrszálat elérnek

Borotvák Super Lift&Cut Action technológiával

Elektromos borotva, amely kíméli bőrét

Aquatec - egyszerre száraz és nedves borotválkozás

Sima, súrlódás nélküli SkinGlide technológia a bőrirritáció minimalizálására

Tökéletes irányíthatóság és precizitás

Az Easy Grip fogantyú ergonomikus fogási felületet kínál

Bőrbarát precíziós vágókészülék

rápattintható szakállformázó 5 különböző hosszbeállítással

Frissen borotvált arc mindennap

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

Jet Clean technológia

A Jet Clean+ rendszer tisztítja és olajozza a

pengéket, és minden használat után újratölti

az akkumulátort. A Jet Clean+ rendszer 3

tisztítási beállítást kínál: automata normál

használatra, öko 40%-os

energiamegtakarításhoz és intenzív a

különösen alapos tisztításhoz.

GyroFlex 3D borotva

A borotva GyroFlex 3D kontúrkövető fejei

tökéletesen illeszkednek arcának

körvonalaihoz, minimalizálva a nyomást és az

irritációt.

UltraTrack körkések

Alapos borotválkozás minimalizált

bőrirritációval. A speciális borotvafej 3

lehetőséget biztosít az Ön számára: rések a

normál szőrszálakhoz; csatornák a hosszú vagy

lesimuló szőrszálakhoz; és lyukak az arc

legrövidebb borostájához.

Super Lift&Cut Action

A Philips elektromos borotvába épített kettős

vágóél kényelmesen megemeli a szőrszálat és

a bőrfelszínhez legközelebb vágja el azt.

Aquatec

Az elektromos borotva Aquatec technológiája

lehetőséget nyújt Önnek, hogy választhasson

a nedves vagy száraz borotválkozási mód

közül. Kényelmes száraz borotválkozás vagy

frissítő nedves borotválkozás borotvazselével

vagy -habbal? Bőre védelme mindig a

legfontosabb.

SkinGlide

Az elektromos borotva súrlódás nélküli

SkinGlide technológiájával a borotva simán

halad a bőrön, még alaposabb eredményt

nyújtva.

Kényelmes markolat

Az Easy Grip fogantyú csúszásmentes

borítással ergonomikus fogási felületet kínál,

kiváló irányíthatóságot és pontosságot

biztosítva borotválkozás közben.

Precíziós formázó

Az egyedülálló bőrbarát precíziós

formázórendszer kialakításából adódóan

minimalizálja a szükségtelen bőrkontaktust.

Egyszerűen használható a bajusz és a pajesz

tökéletes formázásához.

Szakállformázó tartozék

Bőrbarát, rápattintható szakállformázó az

arcszőrzet formájának változatosabb

kialakításához: a 0,5 mm-es, 3 napos

szakálltól az 5 mm-es rövid szakállig;

lekerekített hegyek és állítható fésű a

bőrirritáció elkerülésére.
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Műszaki adatok

Borotválási teljesítmény

Kontúrkövetés: GyroFlex 3D kontúrkövetés

Borotválkozási rendszer: UltraTrack fejek,

Speed XL körkések, Szabadalmaztatott Super

Lift & Cut

Formázás: Szakállformázó tartozék

Komfortérzet a bőrnek: SkinGlide

Könnyű használat

Töltés: 1 óra, Újratölthető, Vezeték nélküli,

Gyorstöltés

Borotválkozási idő: Akár 20 nap

Bemutatókarton: Érintőképernyős vezérlés,

Teljes numerikus akkumulátor-jelző,

Akkumulátor lemerülését jelző fény, Töltést

jelző fény, Tisztításra emlékeztető jelzés,

Körkéscserére emlékeztető jelzés

Nedves és száraz használathoz: Nedves és

száraz használatra egyaránt, Jet Clean

Tisztítás: Lemosható

Jet Clean+: 3 tisztítási beállítás, Automatikus,

Tisztít, olajoz és tölt, Intenzív, Alacsony

energiafelhasználású

Formatervezés

Markolat: Karcsú markolat, Kényelmes

markolat, Csúszásgátló markolat

Kidolgozás: Fém keret, LED-kijelző

Szín: fekete

Tartozékok

Állvány: Összehajtható töltőállvány

Védőtok: Luxus védőtok

Karbantartás: Tisztítókefe, Védőkupak

Jet Clean rendszer

Jet Clean+: 3 tisztítási beállítás, Automatikus,

Intenzív, Alacsony energiafelhasználású

Rápattintható formázó

Luxus védőtok

Tápellátás

Akkumulátor típusa: Lítium-ion

Működési idő: 60 perc

Automatikus feszültségválasztás: 100-240 V

Készenléti mód: 0,15 W

Maximális energiafelhasználás: 5,4 W

Szerviz

2 év garancia

Cserélhető fej: Cserélje 2 évenként egy RQ12

modellel
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