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HQ7300
Pohodlně hladké

Oholí i ty nejkratší vousy
Tento plně omyvatelný holicí strojek můžete po každém použití opláchnout pod 
kohoutkem. Můžete se každý den spolehnout na pohodlné a hladké oholení.

Pohodlně hladké
• Technologie Super Lift & Cut

Přizpůsobení konturám obličeje a krku
• Systém Reflex Action

Zastřihování kníru a kotlet
• Zastřihovač vyklápěný pomocí pružiny

Oholí i to nejkratší strniště
• Systém Precision Cutting

Snadné opláchnutí
• Omyvatelný holicí strojek
 



 Výklopný zastřihovač

Široký, výklopný zastřihovač je skvělý pro úpravu 
kníru a kotlet.

Technologie Super Lift & Cut

Systém s dvojitým břitem nadzvedává vousy pro 
pohodlné oholení pod úrovní pokožky.

Systém Reflex Action

Automatické přizpůsobení konturám obličeje a krku.

Omyvatelný holicí strojek

Vodě odolný holicí strojek lze snadno opláchnout 
pod tekoucí vodou.

Systém Precision Cutting

Ultratenké hlavy s otvory pro oholení dlouhých 
vousů a otvory pro holení toho nejkratšího strniště.

Pohodlné holicí hlavy

Profil šetrný k pokožce umožňuje dokonalý kontakt 
s pokožkou pro komfortní holení.
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Specifikace
Napájení
• Automatický výběr: 100-240 V
• Síť: Ano

Elektronické funkce
• Elektronický vypínač pro zapnutí/vypnutí: Ano

Příslušenství
• Čisticí kartáč: Ano
• Ochranný kryt: Ano

Povrchová úprava
• Plastový: Ano
• Gumová rukojeť: Ano
• Lakovaný: Ano

Holicí systém
• Samostatné plovoucí hlavy: Ano
• Výměnná hlava: HQ8
• Technologie Super Lift & Cut: Ano
• Nerezavějící hlavy: Ano
• Sběrná komora pro vlasy: Ano
• Systém Reflex Action: Ano
• Systém Precision Cutting: Ano
• Omyvatelný: Ano
• Pohodlné holicí hlavy: Ano

Balení
• Fusion box: Ano
•
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