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Holiaci systém
• Precízny strihací systém
• Technológia Super Lift & Cut
• Systém Reflex Action
• Samostatne plávajúce holiace hlavy
• Umývateľné
• Nehrdzavejúce hlavy
• Odnímateľné puzdro
• Výkonný záves pre výklopnú hornú konzolu
• Tichý výkon
• Bez vibrácií
• Komora na zachytávanie fúzov
• Výmenná hlava: HQ8

Napájací systém
• Nabíjateľná
• Elektrická sieť
• Čas nabíjania: 1 hodina(y)
• Doba holenia: 35 hodina(y)
• Rýchle nabíjanie
• Automatický výber: 100 - 240 V
• Nabíjateľné NiMh články šetriace životné 

prostredie

Elektronické funkcie
• Indikátor slabej batérie: Červená
• Indikátor nabitej batérie: Zelená
• Indikátor nabitia: Zelená
• Elektronický vypínač
• LED kontrolka napájania: Zelená

Povrchová úprava
• Farba
• Plast
• Gumená rukoväť

Príslušenstvo
• Výklopný zastrihávač
• Ochranný kryt
• Čistiaca kefa
• Papierový plán zloženia

Hmotnosť a rozmery
• F-box
• Kombinovaný obal
•

Elektrický holiaci strojček
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