
Skärhuvud
 

Har utgått ur sortimentet

Köp SH70 i stället

 

RQ12/60

Gör din rakapparat som ny
Byt rakhuvud vartannat år för bästa resultat

Inom loppet av två år klipper rakapparatens rakhuvuden 9 miljoner hårstrån. Byt ut

rakhuvudena för bästa möjliga resultat.

Kompatibilitet
Extra skärhuvud till SensoTouch 3D-rakapparater

Ett drag, exakt rakning
Följer hårstråna perfekt för en nära rakning med V-Track-rakbladen

Huvudet böjer sig i åtta olika riktningar för ett suveränt resultat

Lyfter hårstråna för en hudnära, bekväm rakning

Lättanvänd
Rakhuvuden som är enkla att byta ut

Återställ rakapparaten efter byte av rakhuvuden

Gör din rakapparat som ny



Skärhuvud RQ12/60

Funktioner
Kompatibel med SensoTouch 3D

Skärhuvudet RQ12 är kompatibelt med alla

SensoTouch 3D- (RQ12xx) och Arcitec-

rakapparater (RQ10xx).

V-Track-precisionsblad

De patenterade V-Track-precisionsbladen

skjuter försiktigt varje hårstrå i optimal vinkel –

även hårstrån som är plana eller olika långa.

På så sätt kan du klippa 30 % närmare med

färre drag, så att din hud förblir i toppskick.

Konturdetekteringshuvuden, 8 riktningar

Följ ansiktets och halsens konturer med

konturdetekteringshuvuden i åtta riktningar. Du

fångar upp 20 % fler hårstrån med varje drag.

Det leder till en extremt nära och slät rakning.

Super Lift & Cut Action

Närmare rakning med dubbelbladet Super Lift

& Cut Action. Det första bladet lyfter hårstråna

medan det andra skär av dem under hudnivå

så att du får en riktigt slät rakning.

Enkelt att byta

Förnya skärhuvudet på ett enkelt sätt med

klickfästesystemet.

Så här återställer din rakapparat

De senaste Philips-rakapparaterna har en

inbyggd påminnelse om byte som anger när

det är dags att byta ut rakhuvudena. När du har

bytt ut rakhuvudena kan du återställa

bytespåminnelsen genom att hålla på/av-

knappen intryckt i mer än fem sekunder. Annars

stängs bytespåminnelsen av automatiskt efter

nio rakningar i följd.

Gör din rakapparat som ny

Ersätt rakhuvudena vartannat år för bästa

prestanda.



Skärhuvud RQ12/60

Specifikationer
Rakhuvuden
Passar produkttyp: arcitec (RQ10xx),

SensoTouch 3D (RQ12xx)

Uppgraderade rakhuvuden: RQ12 har ersatts

av SH70

Viktigt: Om SH70 också är slut i lager finns det

tyvärr ingen ersättning tillgänglig. SH71 är inte

kompatibel med SensoTouch- eller Arcitec-

rakapparater.
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