
Електрическа
самобръсначка

HQ7180

Гладко и удобно
Бръсне и най-малките косъмчета
Тази самобръсначка е снабдена с уникална прецизна режеща система. Тя има ултратънки
бръснещи глави с прорези за бръснене на дълги косми и отвори за бръснене на най-късата
набола брада. Освен това, самобръсначката позволява цялостно измиване.

Бръсне дори най-слабо наболата брада
Прецизна режеща система

Гладко и удобно
Технология Super Lift & Cut

Просто се изплаква
Миеща се самобръсначка

Нагажда се към всяка извивка на лицето и врата Ви
Система Reflex Action
Самостоятелно плаващи глави

Оформяне на мустаците и бакенбардите
Тример за оформяне на пружина



Електрическа самобръсначка HQ7180/16

Акценти Спецификации
Технология Super Lift & Cut
Системата с две ножчета повдига косъмчетата за
по-удобно отрязване под нивото на кожата.

Миеща се самобръсначка
Водоустойчивата самобръсначка може да се
почиства безопасно под чешмата.

Система Reflex Action
Нагажда се автоматично към всяка извивка на
лицето и врата Ви.

Самостоятелно плаващи глави
Подравнява бръсначите по-близо до кожата за
постигане на изключително гладко бръснене

Тример за оформяне на пружина
Пълноразмерната машинка за подстригване е
идеална за оформяне на бакенбардите и мустаците.

Прецизна режеща система
Ултратънки глави с прорези за бръснене на дългите
косми и отвори за бръснене дори на най-късата
набола брада.

 

Система за бръснене
Прецизна режеща система
Прорези и отвори Sensotec
Технология Super Lift & Cut
Система Reflex Action
Самостоятелно плаващи глави
Миеща се
Глави без корозия
Разглобяема скоба
Носещ шарнир на скобата на капака
Тихо захранване
Без вибрации
Отделение за събиране на космите
Глава за замяна: HQ8

Система за захранване
С акумулаторна батерия
Мрежово напрежение
Време за зареждане: 1 час(а)
Време за бръснене: 35 час(а)
Бързо зареждане
Автоматичен избор: 100 - 240 V
Екологични акумулаторни NiMH елементи

Функции на електрониката
Индикатор за изтощена батерия: Червено
Индикатор за заредена батерия: Зелено
Индикатор за зареждане: Зелено
Електронен превключвател вкл./изкл.
Светодиоден индикатор за захранване: Зелено

Обработка
Допълнителна формована украса
Гумирани ръкохватки

Аксесоари
Тример за оформяне
Предпазна капачка
Четка за почистване
Модул за хартия
Калъф за пътуване

Тегло и размери
F-кутия
Кутия за смесване
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