
система за бръснене с

овлажняване

HQ7742

Като с бръснач и с по-малко дразнене
с NIVEA FOR MEN *когато се използва лосион HQ 170

Иновационна 100% водоустойчива система за бръснене в комбинация с NIVEA FOR MEN за гладко бръснене като с бръснач, с

по-малко дразнене*. *Когато се използва лосион HQ170.

Свръхгладко

Уникална система за бръснене с лосион NIVEA FOR MEN.

Плъзгащи пръстени за гладко плъзгане и по-малко дразнене на кожата.

Гладко и удобно

Уникална система Lift & Cut с две ножчета за изключително гладко бръснене.

Бръснене и под душа

Водоустойчива самобръсначка.
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Акценти Спецификации

Уникална самобръсначка с лосион

Лосионът/гелът NIVEA FOR MEN овлажнява кожата

по време на бръснене, за да я подготви за гладко

бръснене и да я предпази от възпаляване. Обогатен

с витамини и без спирт - за здрава и жизнена кожа.

Система с лесна за монтиране касета.

Плъзгащи пръстени

Уникалните плъзгащи пръстени задържат по-дълго

гела/лосиона в непрекъснат допир с кожата с цел по-

гладко плъзгане и по-малко дразнене на кожата.

Водоустойчива

Бръсненето под душа ви спестява време и ви

осигурява свежестта от бръснене на мокро.

 

Система за бръснене

Самостоятелно плаващи глави

Super Lift & Cut: 27 ножа

Миеща се

Глави без корозия

Разглобяема скоба

Носещ шарнир на скобата на капака

Тихо захранване

Без вибрации

Глава за замяна:

HQ177

Глави за гладко бръснене

Пространствено следване на контура

Система за захранване

Време за зареждане: 8 час(а)

Време за бръснене: 45 минути

Автоматично превключване за напрежения 100-240

V

Акумулатори NiMH - "елементи със зелена енергия"

Зарядна поставка

С акумулаторна батерия

Електронни функции

Индикатор за изтощена батерия

Индикатор за зареждане

Електронен превключвател вкл./изкл.

Обработка

Лакирано покритие

Цвят: Змийско синьо

Полупрозрачна

Дръжка против изплъзване

Аксесоари

Устройство за прецизно подстригване

Предпазна капачка

Четка за почистване

Модул за хартия

Луксозна чантичка за носене

Държач на патрона

Висящ кабел

Система за бръснене с овлажняване

Оптимизирана за употреба с гел/лосион за бръснене

Плъзгащи пръстени

2 бр. овлажняващ лосион за бръснене

2 бр. освежаващ гел Extra

Оптимизирана за безопасно ползване във влажна

среда

Система QuickClean

Възможност за измиване с вода

Подобрена система за впръскване

Тегло и размери

Блистер

F-Box Plus

Пакет "Wow": CA
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