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Sistema de barbear
• Precision Cutting System
• Tecnologia Super Lift & Cut
• Sistema Reflex Action
• Cabeças oscilantes individuais
• Lavável
• Cabeças resistentes a corrosão
• Braçadeira destacável
• Potência da articulação para braçadeira de engate
• Potência silenciosa
• Sem vibrações
• Compartimento de recolha de pêlos
• Cabeça de substituição: HQ8

Alimentação
• Recarregável
• Corrente eléctrica
• Tempo de carga: 8 hora(s)
• Tempo de barbear: 10 dia(s)
• Selecção automática: 100-240 V
• Células NiMh recarregáveis ecológicas

Funções electrónicas
• Indicação de bateria cheia: Verde
• Indicação de carga: Verde
• Interruptor electrónico ligado/desligado
• LED de alimentação: Verde

Acabamento
• Plástico
• Pega de borracha

Acessórios
• Aparador de patilhas
• Tampa de protecção
• Escova de limpeza
• Papel

Peso e dimensões
• Blister em caixa
•

Máquina de barbear eléctrica
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