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Άνετο και βαθύ ξύρισμα
Ξυρίζει ακόμα και τις πιο κοντές τρίχες

Αυτή η ξυριστική μηχανή είναι εξοπλισμένη με το μοναδικό σύστημα κοπής ακριβείας.

Διαθέτει εξαιρετικά λεπτές ξυριστικές κεφαλές με ειδικές εγκοπές για ξύρισμα μακριών

τριχών και οπές σχεδιασμένες να ξυρίζουν τα πιο κοντά γένια. Ακόμη, όλη η ξυριστική

μηχανή πλένεται.

Ξυρίζει ακόμα και τα πιο κοντά γένια

Σύστημα κοπής ακριβείας

Προσαρμόζεται σε κάθε καμπύλη του προσώπου και του λαιμού σας

Σύστημα Reflex Action

Απαλή επαφή με το δέρμα

Πρακτικές ξυριστικές κεφαλές

Άνετο και βαθύ ξύρισμα

Ανώτερη τεχνολογία Lift & Cut

Κοπή σε μουστάκι και φαβορίτες

Πτυσσόμενος φαβοριτοκόπτης με ελατήριο
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Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Σύστημα κοπής ακριβείας

Εξαιρετικά λεπτές κεφαλές με ειδικές σχισμές για

ξύρισμα μακριών τριχών και οπές σχεδιασμένες να

ξυρίζουν τα πιο κοντά γένια.

Σύστημα Reflex Action

Προσαρμόζεται αυτόματα σε κάθε καμπύλη του

προσώπου και του λαιμού σας

Πρακτικές ξυριστικές κεφαλές

Ο φιλικός με το δέρμα σχεδιασμός εξασφαλίζει

απαλή επαφή με το δέρμα για άνετο ξύρισμα.

Ανώτερη τεχνολογία Lift & Cut

Το σύστημα δύο λεπίδων ανασηκώνει τις τρίχες για

άνετο ξύρισμα που φτάνει βαθύτερα από την

επιφάνεια του δέρματος.

Πτυσσόμενος φαβοριτοκόπτης

Ο φαρδύς φαβοριτοκόπτης είναι ιδανικός για να

περιποιείστε φαβορίτες και μουστάκι.

Ξυριστική μηχανή που πλένεται

Η αδιάβροχη ξυριστική μηχανή μπορεί εύκολα να

πλυθεί με νερό βρύσης.

 

Απόδοση στο ξύρισμα

Σύστημα ξυρίσματος: Σύστημα κοπής ακριβείας,

Ανώτερη τεχνολογία Lift & Cut

Παρακολούθηση περιγράμματος: Σύστημα Reflex

Action, Ανεξάρτητα παλλόμενες κεφαλές

Περιποίηση δέρματος: Πρακτικές ξυριστικές

κεφαλές

Ευκολία στη χρήση

Οθόνη: Ένδειξη πλήρους στάθμης μπαταρίας.,

Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας, Ένδειξη

φόρτισης

Φόρτιση: Με/χωρίς καλώδιο

Φόρτιση: 1 ώρα

Χρόνος ξυρίσματος:

10 ημέρες

Καθάρισμα: Πλένεται

Σχεδιασμός

Φινίρισμα: Επίστρωση

Αξεσουάρ

Ανταλλακτική κεφαλή: HQ8

Θήκη: Μαλακή θήκη

Συντήρηση: Βούρτσα καθαρισμού, Καπάκι

προστασίας
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