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Barberingssystem
• System for presisjonsklipping
• Super Lift & Cut®-teknologi
• Reflex Action-system
• Individuelt flytende hoder
• Kan vaskes
• Rustfrie hoder
• Avtakbar brakett
• Hengsel for dekselbrakett
• Stillegående
• Vibrasjonsfri
• Skjeggkammer
• Erstatningshode: HQ8

Strømsystem
• Oppladbar
• Nettdrevet
• Ladetid: 1 time(r)
• Barberingstid: 35 time(r)
• Rask lading
• Automatisk utvelgelse: 100–240 V
• Oppladbare grønne NiMh-celler

Elektroniske funksjoner
• Indikator for lavt batterinivå: Rød
• Indikator for fullt batteri: Grønn
• Ladeindikator: Grønn
• Elektronisk av/på-bryter
• Strøm-LED: Grønn

Overflate
• Lakk
• Plast
• Gummihåndtak

Tilbehør
• Pop-up-trimmer
• Beskyttelsesdeksel
• Rengjøringsbørste
• Papirhjul

Mål og vekt
• F-boks
• Fusjonsboks
•

Elektrisk barbermaskin
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