
Skärhuvud
 

SensoTouch 3D

 
RQ12

Hudnära rakning
Byt rakhuvud vartannat år för bästa resultat

Varje år färdas dina rakblad en sträcka som motsvarar Mount Everests höjd... 49 gånger! Efter ett sådant

träningspass kan även de bästa material förlora sin skärpa. Bibehåll din rakapparats topprestanda – byt

rakhuvud vartannat år.

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

En snabb och nära rakning

Trespåriga rakhuvuden med 50 % större rakyta

Enkelt att byta

Enkelt klickfäste



Skärhuvud RQ12/51

Funktioner

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.

Trespåriga rakhuvuden

De tre rakningsspåren i de trespåriga

rakhuvudena ger 50 % större rakyta än vanliga,

enkelspåriga roterande rakhuvuden.

Enkelt klickfäste

Förnya skärhuvudet på ett enkelt sätt med

klickfästesystemet.
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Specifikationer

Rakhuvuden

Passar produkttyper: RQ1250, RQ1260,

RQ1261, RQ1280, RQ1290

Skärhuvuden per förpackning: 1
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