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60 min. veikimas be laido/1 h
krovimas

„Jet Clean“ sistema
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Maksimalus skutimas
su „GyroFleX 3D“ sistema

Pažangiausia skutimosi priemonė „Philips SensoTouch 3D“ RQ1295CC suteikia

galimybę mėgautis nuostabiu skutimusi. „GyroFlex 3D“ sistema atkartoja jūsų

veido kontūrus, o „UltraTrack“ galvutėmis kiekvienas plaukelis nuskutamas vos

keliais judesiais.

Atkuria unikalius jūsų veido kontūrus

„Philips GyroFlex 3D" sistema nematomai prisitaiko prie kiekvieno veido įlinkio

Stulbinamai lygus skutimas

„UltraTrack" skustuvo galvutės pagauna visus plaukelius keliais braukimais

Skustuvai su „Super Lift&Cut Action“ technologija

Elektrinis skustuvas rūpinasi jūsų oda

„Aquatec" tarpinė patogiam sausam ir gaivinančiai drėgnam skutimuisi

Glotnus ir mažos trinties „SkinGlide" sumažina dirginimą

Skuskitės su tobulu valdymu ir tikslumu

Ergonomiška rankena skirta valdyti kuo arčiau odos

Švelnus odai tikslus kirptuvas

įstatomas barzdos formavimo prietaisas su 5 ilgio nustatymais

Naujas skutimasis kiekvieną dieną

„Jet Clean+“ sistema valo, drėkina ir įkrauna skustuvą
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Ypatybės

„Jet Clean +" sistema

Po kiekvieno naudojimo „Jet Clean+“ sistema

nuvalo ir sudrėkina peiliukus, įkrauna

akumuliatorių. Yra 3 valymo nustatymai:

automatinis – įprastam naudojimui,

ekonomiškas – 40 % mažesniam energijos

suvartojimui ir intensyvus – ypač kruopščiam

valymui.

„GyroFlex 3D" skustuvas

„GyroFlex 3D“ kontūrus atkuriančios

barzdaskutės galvutės nematomai prisitaiko

prie kiekvieno jūsų veido įlinkio ir sumažina

spaudimą ir odos sudirginimą.

„UltraTrack" skustuvo galvutės

Skutimas arčiau plaukelių sumažina odos

sudirginimą. Skutimo galvutė turi 3 specialius

takelius: angas normaliems; kanalus ilgiems ir

prigludusiems bei skylutes trumpiausiems

plaukeliams ant jūsų veido.

„Super Lift & Cut“ technologija

Dviejų peiliukų sistema, integruota į „Philips“

elektrinį skustuvą, pakelia plaukelius, todėl

patogu skusti arti odos, o skutimas tampa

švarus.

„Aquatec“

Elektrinės barzdaskutės „Aquatec“ sausojo ir

drėgnojo skutimosi sistema leidžia pasirinkti

skutimosi būdą. Galite skustis patogiai

sausuoju arba gaivinančiu drėgnuoju būdu,

naudodami skutimosi želę ar putas odai

nuraminti.

„SkinGlide“

Elektrinės barzdaskutės mažos trinties

„SkinGlide“ skutimo paviršius glotniai slysta

jūsų veidu ir užtikrina švarų ir lengvą skutimą.

Patogi rankena

Ergonomiška skustuvo rankena su neslystančiu

paviršiumi užtikrina ypač tikslų skutimą.

Koreguojantis peiliukas

Unikalus odai nekenkiantis tikslus kirptuvas

sukurtas siekiant išvengti nereikalingo sąlyčio

su odą. Paprasta naudoti puikiam ūsų ir

žandenų apkirpimui.

Priedas – barzdos formavimo prietaisas

Odos nedirginantis įstatomas barzdos

formavimo prietaisas norintiems išbandyti

daugiau barzdos variantų: pradedant 0,5 mm

ilgio trijų dienų barzdele, baigiant 5 mm

trumpa barzda; suapvalinti antgaliai ir

reguliuojamos šukos padės išvengti odos

sudirginimo.
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Specifikacijos

Skutimo efektyvumas

Kontūrus atkartojanti: „GyroFlex 3D" atkartoja

kontūrus

Skutimo sistema: „UltraTrack" skutimo

galvutės, „Speed XL" skutimo galvutės,

Patentuota „Super Lift & Cut“ technologija

Modeliavimas: Priedas – barzdos formavimo

prietaisas

Malonu odai: „SkinGlide“

Lengva naudoti

Įkrovimas: 1 val., Pakartotinai įkraunamas,

Belaidė, Greitas įkrovimas

Skutimosi trukmė: Iki 20 dienų

Ekranas: Jutiklinio ekrano nustatymas,

Skaitmeninis akumuliatoriaus indikatorius,

Išsikraunančios baterijos indikatorius, Įkrovimo

indikatorius, Valymo indikatorius, Skutimo

galvučių keitimo indikatorius

„Wet & Dry“: Drėgnas ir sausas naudojimas,

„Jet Clean“

Valymas: Plaunamas

„Jet Clean+“: 3 valymo nustatymai,

Automatinis, Valo, drėkina ir įkrauna,

Intensyvus, Mažos energijos sąnaudos

Konstrukcija

Rankenėlė: Plona rankena, Patogi rankena,

Neslystanti rankena

Apdaila: Visas rėmas iš metalo, LED ekranas

Spalva: juoda

Priedai

Stovas: Sulankstomas įkrovimo stovas

Krepšelis: Prabangus įdėklas

Priežiūra: Valymo šepetys, Apsauginis

gaubtelis

„Jet Clean“ sistema

„Jet Clean+“: 3 valymo nustatymai,

Automatinis, Intensyvus, Mažos energijos

sąnaudos

Įstatomas barzdos formavimo prietaisas

Prabangus kelioninis krepšelis

Maitinimas

Baterijos tipas: Ličio jonų

Veikimo laikas: 60 min.

Automatinis įtampos reguliavimas: 100-240 V

Budėjimo galia: 0,15 W

Maksimalus energijos naudojimas: 5,4 W

Techninė priežiūra

2 metų garantija

Keičiama galvutė: RQ12 keiskite kas 2 metus
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