
Ajopää
 

Ei enää saatavana

Korvaa SH70-ajopäällä

 

RQ12/60

Päivitä parranajokoneesi
Saat parhaan ajotuloksen, kun vaihdat ajopäät 2 vuoden

välein

Ajopäät leikkaavat kahdessa vuodessa kasvoistasi yhdeksän miljoonaa karvaa.

Vaihda ajopäät säännöllisesti, jotta ajotulos pysyy mahdollisimman hyvänä.

Yhteensopivuus
SensoTouch 3D -parranajokoneiden vaihtoajopää

Tarkka ajotulos yhdellä vedolla
V-Track-terät ohjaavat partakarvoja ja leikkaavat ne erittäin tarkasti

Ajopäät joustavat 8 eri suuntaan, upea lopputulos

Terätekniikka nostaa partakarvat ja leikkaa ne miellyttävästi ja tarkasti

Helppokäyttöinen
Helposti vaihdettavat ajopäät

Parranajokone on nollattava ajopään vaihdon jälkeen

Päivitä parranajokoneesi
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Kohokohdat
SensoTouch 3D -yhteensopiva

RQ12-vaihtoajopää on yhteensopiva

SensoTouch 3D (RQ12xx)- ja Arcitec (RQ10xx) -

parranajokoneiden kanssa.

V-Track Precision -terät

Patentoidut V-Track Precision -terät asettavat

jokaisen karvan, jopa ihonmyötäiset ja

eripituiset karvat, hellävaraisesti parhaaseen

kulmaan ajoa varten. Näin voit ajaa parran

30 % lähempää ja vähemmillä vedoilla

ärsyttämättä ihoa.

8-suuntaiset ContourDetect-ajopäät

8-suuntaiset ContourDetect-ajopäät

myötäilevät kasvojen ja kaulan kaarteita

tarkasti, joten tavoitat 20 % enemmän karvoja

jokaisella vedolla. Saat tarkan ja sileän

ajotuloksen.

Super Lift & Cut -tekniikka

Aja tarkemmin kaksiteräisellä Super Lift & Cut -

järjestelmällä. Ensimmäinen terä nostaa

partakarvan ja toinen terä leikkaa sen tarkasti

ihon pinnassa. Saat täysin sileän

lopputuloksen.

Helppo vaihtaa

Ajopää on helppo vaihtaa pikairrotus- ja

kiinnitysjärjestelmällä.

Parranajokoneen nollaus

Uusimmissa Philipsin parranajokoneissa on

sisäinen ajopäiden vaihdon muistutus. Voit

nollata vaihtomuistutuksen ajopäiden vaihdon

jälkeen painamalla virtapainiketta vähintään 5

sekunnin ajan. Muutoin muistutus poistuu

käytöstä automaattisesti 9 ajokerran jälkeen.

Päivitä parranajokoneesi

Vaihda ajopäät joka toinen vuosi, jotta ajotulos

on aina paras mahdollinen.
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Tekniset tiedot
Ajopäät
Sopii malleihin: Arcitec (RQ10xx), SensoTouch

3D (RQ12xx)

Parannellut ajopäät: RQ12-malli on korvattu

SH70-mallilla

Tärkeää: Jos SH70-mallia ei ole varastossa,

korvaavaa tuotetta ei valitettavasti ole

saatavilla. SH71 ei ole yhteensopiva

SensoTouch- tai Arcitec-parranajokoneiden

kanssa.
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