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HQ 6695
Sistem Reflex Action

Setiap head mengapung sendiri-sendiri



 

Sistem Pencukuran
• Super Lift & Cut System
• Sistem Reflex Action
• Setiap head mengapung sendiri-sendiri
• Head yang bebas karat
• Braket dapat dilepas
• Tanpa suara
• Bebas getaran
• Ruang pengumpulan rambut
• Head pengganti: HQ55

Sistem Daya
• Dapat diisi ulang
• Listrik
• Waktu pengisian: 8 jam
• Waktu pencukuran: 10 hari
• Pemilihan Otomatis V100-240
• Baterai NiMH isi-ulang

Fitur Elektronik
• Indikasi pengisian

Penyelesaian
• Lapisan vernis: (hanya bagian depan)
• Warna: Grey Two

Aksesori
• Pemangkas presisi
• Kantung lembut untuk di perjalanan
• Tutup pelindung
• Sikat pembersih

Berat dan dimensi
• Box
• Cepat panas
•
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