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Precízny strihací systém

 

HQ7340

Pohodlné a hladké
Oholí aj najkratšie fúzy

Tento holiaci strojček je vybavený jedinečným precíznym strihacím systémom

Precision Cutting. Má ultra tenké holiace hlavy so štrbinami na oholenie dlhých

fúzov a s otvormi, ktoré sú navrhnuté na zachytenie aj toho najkratšieho strniska.

Strojček je možné úplne umývať pod tečúcou vodou.

Oholí aj najkratšie strnisko

Precízny strihací systém

Prispôsobí sa každej kontúre vašej tváre a krku

Systém Reflex Action

Dokonalý kontakt s pokožkou

Komfortné holiace hlavy

Pohodlné a hladké

Technológia Super Lift & Cut

Zastrihávanie fúzov a kotliet

Pružinou vysúvaný zastrihávač



Elektrický holiaci strojček HQ7340/16

Hlavné prvky Technické údaje

Precízny strihací systém

Ultra tenké hlavy so štrbinami na oholenie

dlhých fúzov a jedinečné otvory, ktoré sú

navrhnuté na zachytenie aj najkratšieho

strniska.

Systém Reflex Action

Automaticky sa prispôsobí každej krivke vašej

tváre a krku.

Komfortné holiace hlavy

Profil prispôsobený pokožke umožňuje

dokonalý kontakt s pokožkou pre pohodlné

oholenie.

Technológia Super Lift & Cut

Dvojčepeľový holiaci systém nadvihne fúzy a

umožní pohodlné oholenie pod úroveň

pokožky.

Výklopný zastrihávač

Pružinou vysúvaný zastrihávač plnej šírky je

perfektný pre holenie bokombrád a fúzov.

Umývateľný holiaci strojček

Vodeodolný holiaci strojček sa dá jednoducho

opláchnuť pod vodovodným kohútikom.

 

Výkon pri holení

Holiaci systém: Precízny strihací systém,

Technológia Super Lift & Cut

Sledovanie kontúr: Systém Reflex Action,

Samostatné plávajúce hlavy

Komfort pre pokožku: Komfortné holiace

hlavy

Jednoduché používanie

Displej: Indikátor nabitej batérie, Indikátor

nabitia

Nabíjanie: S káblom/bez kábla

Nabíjanie: 8 hodín

Doba holenia: 10 dní

Čistenie: Umývateľné

Dizajn

Povrchová úprava: Lak

Príslušenstvo

Údržba: Čistiaca kefa, Ochranný kryt

Príkon

Prevádzková doba: 30 min

Služba

Náhradná hlava: Vymieňajte každé 2 roky za

holiacu hlavu HQ8
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