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DualPrecision-skær

SmartPivot-skær

 
AT880

Smart vippefunktion,

tættere barbering

PowerTouch med Aquatec giver en kraftfuld start på dagen med flere minutter pr.

opladning, fuldt ud vaskbare skær og DualPrecision-skær, der giver dig en renere

barbering. Aquatec-forseglingen sikrer en behagelig tør eller forfriskende våd

barbering.

En tæt barbering

Patenteret Super Lift&Cut-skær løfter hårene for en tættere barbering

Effektiv barbering af lange hår og korte stubbe

Behageligt konturfølgende

Skær, der kan drejes og vippes for at følge enhver kurve for øget komfort

Nem at anvende

Op til 50 minutters barbering, 1 times opladning

For nem rengøring samt våd og tør brug

Perfekt til at trimme bakkenbarter og overskæg

Hudvenlig

Aquatec: forfriskende våd barbering med skum eller en nem tørbarbering

Glider let hen over kurverne i dit ansigt

SkinGlide med lav friktion for en ekstra glat barbering
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Vigtigste nyheder

(Patenteret) Super Lift&Cut

Det første skær løfter hvert hår, mens det andet

skær nemt skærer det af under hudniveau, så

resultatet bliver virkelig glat.

Aquatec våd og tør

AquaTec-tætningen på shaveren gør den 100 %

vandtæt. Brug den i bruseren sammen med din

yndlingsbarbergel eller -skum for ekstra

hudkomfort. Selvfølgelig kan du også bruge

den til en nem tørbarbering.

Kun til brug uden ledning

Et effektivt og kraftigt batteri giver dig flere

barberinger pr. opladning. Oplad det i en time,

så har du op til 50 minutters barbering – det

svarer til ca. 17 barberinger. Oplad det i 3

minutter, så har du strøm nok til en barbering.

DualPrecision-skær

DualPrecision-skær barberer nemt både lange

hår og korte stubbe. 1. Riller klipper lange hår.

2. Huller barberer stubbe.

Skær, der kan drejes og vippes

De vipbare skær holder sig i tæt kontakt med

huden, mens den drejelige hals tilføjer en

ekstra dimension af bevægelse – alt dette

giver dig en tæt, hurtig og komfortabel

barbering.

Pop-up-trimmer

Gør dit look perfekt med pop-up-trimmeren.

Perfekt til at holde overskæg og bakkenbarter

trimmet.

System, der beskytter huden

Afrundede skær med lav friktion tilpasser sig

dit ansigts konturer og mindsker irritation af

huden.

SkinGlide-system

SkinGlides lavfriktionsbarberingsflade glider

ubesværet hen over din hud og giver en nem,

tæt barbering.

Modstandsdygtig over for vand

For nem rengøring samt våd og tør brug
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Specifikationer

Tilbehør

Vedligeholdelse: Rensebørste,

Beskyttelseskappe

Stander: Opladestander

Rejseetui

Brugervenlig

Display: 1 LED-indikator, Indikator for fuldt

opladet batteri, Indikator for batteriniveau,

Opladningsindikator, Indikator for hurtig

opladning

Barberingsminutter: 60+

Barberingstid: Op til 21 dage

Service

Udskiftningsskær: Udskift hvert år med HQ9

Barberingsresultat

Konturfølgende: Dynamisk konturrespons,

SmartPivot

Barberingssystem: Super Lift&Cut, TripleTrack-

skær

Styling: Integreret pop-up trimmer
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