hydratační holicí
systém
HQ7742

Pro maximální oholení s menším podrážděním
s NIVEA FOR MEN *při použití emulze HQ 170
Nový 100% vodotěsný holicí systém ve spojení s emulzí NIVEA FOR MEN pro maximálně hladké oholení s
menším podrážděním*. *Při použití emulze HQ 170.
Zvlášť hladké oholení
Jedinečný systém dávkování holicí emulze NIVEA FOR MEN.
Kroužky Glide Rings pro hladké klouzání a méně podrážděnou pokožku.
Pohodlně hladké
Jedinečný systém Lift & Cut s dvojitým břitem pro hladké oholení.
Holte se ve sprše nebo mimo ni
Vodě odolný holicí strojek.

hydratační holicí systém

HQ7742/16

Přednosti

Speciﬁkace

Jedinečný holicí strojek s dávkovačem
emulze

Emulze a gel NIVEA FOR MEN během holení
zvlhčují pokožku, aby ji připravily na hladší
oholení a chránily před podrážděním.
Obohacené vitamíny, bez obsahu alkoholu pro
zdravou a svěží pokožku. Snadný systém
vkládání zásobníku.

Kroužky Glide Rings

Jedinečné kroužky Glide Rings zaručují delší
kontakt gelu nebo emulze s pokožkou, a tím
hladší klouzání a menší podráždění.
Voděodolný

Holení ve sprše šetří čas a mokré holení vás
osvěží.

Holicí systém
Samostatné plovoucí hlavy
Systém Super Lift & Cut: 27 břitů
Lze prát
Nerezavějící hlavy
Oddělitelný držák
Uchycení výklopného držadla s ovládáním
Tichý chod
Bez vibrací
Výměnná hlava: HQ177
Hladké holicí hlavy
Systém 3D pro kopírování obrysů tváře
Systém napájení
Doba nabíjení: 8 hodina (hodiny)
Doba holení: 45 minuta(y)
Automatická volba napětí 100 - 240 V
Dobíjecí akumulátor NiMH - ,zelené
bateriové
články'
Nabíječka
Dobíjecí
Elektronické funkce
Indikace vybitých baterií
Indikátor nabíjení
Elektronický vypínač pro zapnutí/vypnutí
Povrchová úprava
Lakovaný povrch
Barva: Modrá Viper
Průhledná
Protiskluzová rukojeť
Příslušenství
Přesný zastřihovač
Ochranný kryt
Čisticí kartáč
Papírový zásobník
Luxusní cestovní pouzdro
Držák zásobníku
Šňůra
Hydratační holicí systém
Optimální pro použití s holicím
gelem / s holicí emulzí
Kroužky Glide Rings
2 x zvlhčující holicí emulze
2 x extra svěží gel
Optimální pro mokré použití
Systém QuickClean
Omyvatelný vodou
Vylepšený systém dávkování
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