
 

Aparat de bărbierit
electric

7000 series

HQ7310

Eficient şi confortabil
Rade chiar şi cele mai scurte fire

Acest aparat de bărbierit complet lavabil vă permite să îl clătiţi sub robinet după

fiecare utilizare. Vă puteţi baza pe o bărbierire confortabilă şi eficientă în fiecare zi.

Se curăţă simplu prin clătire

Aparat de bărbierit lavabil

Contact delicat cu pielea

Capete de bărbierire confortabile

Eficient şi confortabil

Tehnologia Super Lift & Cut

Tundere a mustăţii şi a perciunilor

Lamă de tuns pop-up cu arc

Urmăreşte fiecare linie a feţei şi a gâtului

Sistem Reflex Action



Aparat de bărbierit electric HQ7310/16

Repere Specificaţii

Lamă de tuns pop-up

Lama de tuns pop-up lată este ideală pentru

tunderea perciunilor şi a mustăţii

Tehnologia Super Lift & Cut

Sistemul cu două lame ridică firele de păr

pentru a putea bărbieri confortabil sub nivelul

pielii.

Sistem Reflex Action

Urmăreşte automat fiecare linie a feţei şi a

gâtului.

Aparat de bărbierit lavabil

Aparatul de bărbierit rezistent la apă poate fi

clătit cu uşurinţă la robinet.

Capete de bărbierire confortabile

Profilul adaptat pielii oferă un contact delicat

cu aceasta pentru un bărbierit confortabil.

 

Performanţe în bărbierire

Sistem de bărbierire: Sistem de tăiere precis,

Tehnologia Super Lift & Cut

Urmărire a conturului: Sistem Reflex Action,

Capete flotante individuale

Confort al pielii: Capete de bărbierire

confortabile

Uşor de utilizat

Afişaj: Indicator pentru baterie încărcată

complet, Indicator de încărcare

Încărcare: Cu fir/fără fir

Încărcare: 8 ore

Durată de bărbierire: 10 zile

Curăţarea: Lavabil

Design

Finisaj: Lăcuit

Accesorii

Întreţinere: Perie de curăţat, Capac de

protecţie

Alimentare

Durată de funcţionare: 30 minut

Service

Cap înlocuibil: Înlocuiţi la fiecare 2 ani cu

HQ8
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