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Samostatné plovoucí hlavy

Technologie Super Lift & Cut



 

Holicí systém
• Systém Precision Cutting: Ano
• Otvory Sensotec: Ano
• Technologie Super Lift & Cut: Ano
• Systém Reflex Action: Ano
• Samostatné plovoucí hlavy: Ano
• Lze prát: Ano
• Nerezavějící hlavy: Ano
• Oddělitelný držák: Ano
• Uchycení výklopného držadla s ovládáním: Ano
• Tichý chod: Ano
• Bez vibrací: Ano
• Sběrná komora pro vlasy: Ano
• Výměnná hlava: HQ8

Napájení
• Dobíjecí: Ano
• Síť: Ano
• Doba nabíjení: 8 hodina (hodiny)
• Automatický výběr: 100-240 V
• Nabíjecí akumulátory NiMh šetrné k životnímu 

prostředí: Ano
• Doba holení: 35 minuta(y)

Elektronické funkce
• Indikátor plného nabití baterie: Zelená
• Indikátor nabíjení: Zelená
• Elektronický vypínač pro zapnutí/vypnutí: Ano
• Kontrolka napájení LED: Zelená

Povrchová úprava
• Gumová rukojeť: Ano
• Vytváření dekorace: Ano

Příslušenství
• Výklopný zastřihovač: Ano
• Ochranný kryt: Ano
• Čisticí kartáč: Ano
• Papírový zásobník: Ano

Hmotnost a rozměry
• F-Box: Ano
• Fusion box: Ano
•
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