
hidratáló borotválkozási
rendszer

HQ7742

Olyan alapos, akár egy penge, kevesebb irritációval
a NIVEA FOR MEN * HQ 170 krém használatával

Innovatív, 100%-osan vízálló borotválkozási rendszer, beépített NIVEA FOR MEN zselé adagolóval. Így

tökéletesen alaposan borotválkozhat, kevesebb irritációval*. *A HQ170 krém használatával.

Felülmúlhatatlan simaság

Egyedülálló NIVEA FOR MEN zseléadagoló rendszer.

A zseléelosztó gyűrűk könnyed siklást és kisebb bőrirritációt garantálnak.

Kényelmes és alapos

Egyedülálló Lift & Cut kettős vágóél rendszer a felülmúlhatatlan alaposságért.

Borotválkozzon akár zuhany alatt is

Vízálló borotva.



hidratáló borotválkozási rendszer HQ7742/16

Fénypontok Műszaki adatok

Egyedülálló zseléadagoló borotva

A NIVEA FOR MEN krém/zselé borotválkozás

közben hidratál, előkészíti a bőrt az alaposabb

borotválkozáshoz, és megakadályozza a

bőrirritációt. Vitaminban gazdag és

alkoholmentes, az egészséges, feszes bőrért.

Könnyen cserélhető patronok.

Zseléelosztó gyűrűk

Az egyedülálló zseléelosztó gyűrűk

tökéletesen adagolják a zselét/krémet a bőrre,

így a borotva könnyedén siklik, és kisebb a

bőrirritáció.

Vízálló

A zuhanyzás közbeni borotválkozás nemcsak

frissítő élmény, de időt is nyer vele.

Borotválkozási rendszer

Egymástól függetlenül mozgó körkések

Szuper Lift & Cut: 27 penge

Mosható

Rozsdamentes fejek

Levehető tartó

Csuklópánt a billenőfedeles tartóhoz

Csendes üzemelés

Rázkódásmentes

Cserélhető fej: HQ177

Gyengéd körkések

3D kontúrkövetés

Tápellátás

Töltési idő: 8 óra

Borotválkozási idő: 45 perc

Automatikus feszültségválasztás: 100-240 V

NiMH akkumulátor - „zöld energiacellák”

Töltőállvány

Újratölthető

Elektronikus funkciók

Alacsony akkutöltöttség jelzőfény

Töltést jelző fény

Elektromos be- és kikapcsoló

Kidolgozás

Lakkozott felület

Szín: középkék

Áttetsző

Csúszásgátló markolat

Tartozékok

Precíziós vágókészülék

Védősapka

Tisztító kefe

Papírkészlet

Deluxe utazótok

Patrontartó

Akasztó

Hidratáló borotválkozási rendszer

Optimális borotválkozási zselé / krém

használatához

Zseléelosztó gyűrűk

2 x hidratáló krém borotválkozáshoz

2 x különlegesen frissítő zselé

Optimális a biztonságos nedves használathoz

QuickClean - gyorstisztítás

Vízzel tisztítható

Továbbfejlesztett adagolórendszer

Tömeg és méretek

Fólia

Csomagolás plusz

Wow csomag: CA
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