
Elektrický holicí
strojek

arcitec

RQ1050

Nejlepší holicí strojek od světové jedničky
Perfektně kopíruje obrysy tváře i krku

Pro muže, kteří chtějí jen to nejlepší. Model arcitec kombinuje holení s výkyvnými hlavami a holicí hlavy

s trojitými drážkami pro perfektní kopírování obrysů tváře i krku.

Pohodlně hladké
Technologie Super Lift & Cut

Oholí i to nejkratší strniště
Systém Precision Cutting

Snadné opláchnutí
Omyvatelný holicí strojek

Rychlé a hladké oholení
Holicí hlavy s trojitými drážkami a o 50 % větší holicí plochou

Perfektně kopíruje obrysy tváře i krku
Holení s ohebnými a výkyvnými hlavami sleduje každou křivku



Elektrický holicí strojek RQ1050/15

Přednosti Specifikace
Holení s ohebnými a výkyvnými hlavami

Tři nezávisle uložené hlavy v holicí jednotce,

která se natáčí v celém svém rozsahu. Tato

jedinečná kombinace zajišťuje optimální

kontakt s pokožkou v zaoblených místech, aby

se zachytily i nejproblematičtější chloupky na

krku.

Holicí hlavy s trojitými drážkami

Tři holicí drážky holicích hlav Triple Track

nabízí o 50 % větší holicí plochu než

standardní rotační hlavy s jednou drážkou.

Technologie Super Lift & Cut

Systém s dvojitým břitem u tohoto elektrického

holicího strojku nadzvedává vousy pro

pohodlné oholení pod úrovní pokožky.

Systém Precision Cutting

Elektrický holicí strojek má ultratenké hlavy

s otvory pro oholení dlouhých vousů a otvory

pro holení i toho nejkratšího strniště.

Přesný zastřihovač

Patentovaná technologie zastřihovače pro

skvělou přesnost a manévrovatelnost. Skvěle se

hodí pro vytváření kontur a zastřihování kníru a

kotlet.

Omyvatelný holicí strojek

Vodě odolný holicí strojek lze snadno

opláchnout pod tekoucí vodou.

Příslušenství
Údržba: Čisticí kartáč, Ochranný kryt

Podstavec: Napájecí stojan

Snadné použití
Displej: Indikátor plného nabití baterie,

Indikátor vybití baterie, Indikátor nabíjení,

Indikátor pro výměnu holicích hlav, Cestovní

zámek

Čištění: Omyvatelný, Indikátor čištění

Nabíjení: Nabíjecí, Rychlé nabíjení

Nabíjení: 1 hodina

Doba holení: 21 dní

Holicí výkon
Holicí systém: Holicí hlavy s trojitými

drážkami, Systém Precision Cutting,

Technologie Super Lift & Cut

Kopírování obrysů tváře: Holení s ohebnými a

výkyvnými hlavami, Výkyvná holicí jednotka

Styling: Přesný zastřihovač šetrný k pokožce
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