
 

golarka elektr. — na
mokro i na sucho

SHAVER Series
9000 SensoTouch

 
Głowice UltraTrack i system
GyroFlex 3D

60 min działania po 1 godz.
ładowania

System Jet Clean

 

RQ1295/23

Doskonałe golenie
z systemem GyroFlex 3D

Philips SensoTouch 3D RQ1295CC, nasza najbardziej zaawansowana golarka,

zapewnia doskonałe golenie. System GyroFlex 3D dopasowuje się do kształtów

twarzy i goli cały zarost w kilku ruchach dzięki głowicom UltraTrack.

Dopasowuje się do kształtu Twojej twarzy

System GyroFlex 3D firmy Philips łatwo dopasowuje się do kształtu twarzy

Zmysłowa gładkość golenia

Głowice golące UltraTrack wyłapują każdy włosek po zaledwie kilku ruchach

Golarki SensoTouch z systemem Super Lift&Cut Action

Golarka elektryczna, która dba o Twoją skórę

Uszczelnienie Aquatec umożliwia wygodne golenie na sucho i odświeżające na

mokro

Technologia SkinGlide zapewnia gładką skórę, mniej podrażnień i otarć

Doskonała kontrola i precyzja golenia

Ergonomiczny uchwyt Easy Grip zapewnia pełną kontrolę

Precyzyjny trymer delikatny dla skóry

Nakładany trymer do brody z 5 ustawieniami długości

Codziennie świeże golenie

System Jet Clean+ czyści, smaruje i ładuje golarkę
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Zalety

System Jet Clean+

System Jet Clean+ czyści i smaruje ostrza oraz

ładuje akumulator po każdym użyciu. System

oferuje 3 ustawienia czyszczenia:

automatyczne (do normalnego użytkowania),

ekonomiczne (zużywające o 40% mniej

energii) oraz intensywne (zapewniające

jeszcze dokładniejsze czyszczenie).

Golarka GyroFlex 3D

Zastosowane w golarce głowice GyroFlex 3D

dopasowują się dokładnie do kształtu twarzy, a

także zapewniają mniejszy nacisk i mniej

podrażnień.

Głowice golące Ultra Track

Dokładne golenie przy minimalnym

podrażnieniu skóry. Głowica goląca

wyposażona jest w 3 specjalne pierścienie

golące: otwory do normalnych włosów, kanaliki

do długich lub przylegających włosów i dziurki

do najkrótszego zarostu.

Super Lift & Cut Action

System podwójnych ostrzy w golarce

elektrycznej firmy Philips unosi włosy i

przycina je na linii skóry, zapewniając

dokładniejsze golenie.

Aquatec

Zastosowanie w golarce elektrycznej

uszczelnienia Aquatec pozwala wybrać sposób

golenia. Można zdecydować się na wygodne

golenie na sucho lub odświeżające golenie na

mokro z użyciem żelu lub pianki, tak by

dodatkowo ochronić skórę.

SkinGlide

Zastosowana w golarce elektrycznej

technologia SkinGlide zmniejsza tarcie i

pozwala na płynny ruch wzdłuż skóry,

zapewniając proste i dokładne golenie.

Wygodny chwyt

Ergonomiczny uchwyt Easy Grip ma powłokę

antypoślizgową zapewniającą pełną kontrolę i

najwyższą precyzję golenia.

Precyzyjny trymer

Wyjątkowy, przyjazny dla skóry, wbudowany

trymer nie styka się niepotrzebnie ze skórą.

Zapewnia wygodne przycinanie wąsów i

bokobrodów.

Trymer do brody

Delikatny dla skóry nakładany trymer do brody

umożliwia modelowanie na wiele sposobów —

zarówno 3-dniowego zarostu o długości

0,5 mm, jak i krótkiej brody o długości 5 mm.

Zaokrąglone końcówki i regulowana nasadka

grzebieniowa zapobiegają podrażnieniom

skóry.
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Dane techniczne

Doskonałe golenie

Dopasowuje się do kształtu twarzy: System

GyroFlex 3D pozwala na dopasowanie do

kształtu ciała

System golenia: Głowice golące UltraTrack,

Głowice golące Speed XL, Opatentowany

system Super Lift & Cut

Stylizacja: Trymer do brody

Skin Comfort: SkinGlide

Łatwa obsługa

Ładowanie: 1 godzina, Możliwość powtórnego

ładowania, Bezprzewodowy, Szybkie

ładowanie

Czas golenia: Do 20 dni

Wyświetlacz: Sterowanie za pomocą ekranu

dotykowego, Numeryczny wskaźnik

naładowania akumulatora, Wskaźnik niskiego

poziomu naładowania akumulatora, Wskaźnik

ładowania, Wskaźnik konieczności

czyszczenia, Wskaźnik wymiany głowic

golących

Na mokro i na sucho: Możliwość używania na

sucho i na mokro, Jet Clean

Czyszczenie: Możliwość mycia w wodzie

Jet Clean+: 3 ustawienia czyszczenia,

Automatyczny, Czyszczenie, smarowanie i

ładowanie, Intensywny, Energooszczędny

Wzornictwo

Uchwyt: Wygodny uchwyt, Wygodny chwyt,

Antypoślizgowy uchwyt

Wykończenie: Metalowa obudowa,

Wyświetlacz diodowy

Kolor: Czarny

Akcesoria

Podstawa: Składana podstawka ładująca

Etui: Elegancki pokrowiec

Konserwacja: Szczoteczka do czyszczenia,

Nasadka zabezpieczająca

System Jet Clean

Jet Clean+: 3 ustawienia czyszczenia,

Automatyczny, Intensywny, Energooszczędny

Nakładany trymer

Eleganckie etui podróżne

Moc

Typ baterii: Litowo-jonowa

Czas działania: 60 min

Automatyczne napięcie: 100–240 V

Pobór mocy w trybie gotowości: 0,15 W

Maks. pobór mocy: 5,4 W

Serwis

2 lata gwarancji

Wymienna głowica: Wymieniaj co 2 lata na

głowicę RQ12
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