
 

golarka elektryczna
do golenia na sucho

Shaver series 3000

 
Głowice CloseCut, system Flex
& Float

Ponad 35 min działania po
1 godz. ład.

Wysuwany trymer

 
HQ6990/16

Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi

Ostrza Lift & Cut

Połączenie systemu Flex & Float i ostrzy Lift & Cut gwarantuje dokładne i wygodne

golenie w przystępnej cenie.

Bardzo dokładne

Ostrza Lift & Cut unoszą włosy, zapewniając dokładne golenie

Dostosowuje się do każdego kształtu twarzy i szyi

Flex & Float dostosowuje się do twarzy i szyi

Wygodne użytkowanie

2-letnia gwarancja, uniwersalny zakres napięć ładowania i wymienne ostrza

Urządzenie może pracować na zasilaniu sieciowym i akumulatorowym

Ponad 35 minut działania po 1 godzinie ładowania

Idealnie nadaje się do przycinania bokobrodów i wąsów

Wskaźnik ładowania

Do przycinania wąsów i bokobrodów

Wysuwany trymer

Wygodny chwyt

Ergonomiczny uchwyt zapewnia wygodną obsługę



golarka elektryczna do golenia na sucho HQ6990/16

Zalety Dane techniczne

Ostrza Lift & Cut

System podwójnych ostrzy Lift & Cut unosi

włosy, zapewniając komfortowe golenie

Flex & Float

Automatyczne dopasowanie do kształtu twarzy

i szyi zapewnia gładsze golenie

Ponad 35 minut działania

Ponad 35 minut działania, czyli około 14 cykli

golenia, po 1 godzinie ładowania.

Trzyminutowe ładowanie wystarcza na jedno

golenie.

Działanie sieciowe i akumulatorowe

Urządzenie może pracować na zasilaniu

sieciowym i akumulatorowym

Wysuwany trymer

Dopełnij dzieła za pomocą wysuwanego

trymera. Nadaje się on doskonale do regulacji

wąsów i przycinania bokobrodów.

Wysuwany trymer

Szeroki, wysuwany trymer jest idealny do

przycinania wąsów i bokobrodów.

Wskaźnik naładowania

Wskaźnik ładowania

Wygodny uchwyt ułatwia obsługę

Ten ergonomiczny uchwyt zapewnia łatwą

obsługę urządzenia i wygodne golenie.

Trwałość

Wszystkie nasze golarki są objęte 2-letnią

światową gwarancją i mają uniwersalny zakres

napięć. Trwałe ostrza należy wymieniać

zaledwie raz na 2 lata.

 

Akcesoria

Konserwacja: Szczoteczka do czyszczenia,

Nasadka zabezpieczająca

Serwis

Wymienna głowica: Wymieniaj co 2 lata na

głowicę HQ56

Łatwa obsługa

Ładowanie: 1 godzina

Ładowanie: Sieciowe/akumulatorowe

Moc

Automatyczne napięcie: 100–240 V

Czas pracy: 30 min

Doskonałe golenie

Zestaw do golenia: Technologia Super Lift &

Cut

Dopasowuje się do kształtu twarzy: System

Reflex Action, Ruchome głowice golące
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