
Sistem de bărbierit
cu hidratare

HQ7742

La fel de eficient ca lama, cu mai puţine iritaţii
cu NIVEA FOR MEN*, dacă se utilizează loţiunea HQ 170

Sistem de bărbierire inovator, 100% rezistent la apă, cu NIVEA FOR MEN integrată, pentru un bărbierit la fel de

eficient ca lama, cu mai puţine iritaţii*. *Când se utilizează loţiunea HQ170.

Netezire superioară

Sistem de bărbierire unic, cu dozator cu loţiune NIVEA FOR MEN.

Inele de alunecare, pentru alunecare lină şi mai puţine iritaţii ale pielii.

Eficient şi confortabil

Sistem unic Lift & Cut cu două lame, pentru eficienţă superioară.

Vă puteţi rade în duş sau afară

Aparat de ras rezistent la apă.



Sistem de bărbierit cu hidratare HQ7742/16

Repere Specificaţii

Aparat de ras unic, cu distribuţie de loţiune

Loţiunea/Gelul NIVEA FOR MEN hidratează în

timpul bărbieririi, pentru a pregăti pielea pentru

o tăiere eficientă şi pentru a o proteja

împotriva iritării. Îmbogăţit cu vitamine şi fără

alcool, pentru piele sănătoasă, energizată.

Sistem cu cartuş uşor de introdus.

Inele de alunecare

Inelele de alunecare unice menţin

gelul/loţiunea în contact cu pielea mai mult

timp, pentru alunecare mai lină şi mai puţine

iritaţii ale pielii.

Rezistent la apă

Bărbieritul la duş economiseşte timp şi vă

oferă senzaţia proaspătă de bărbierit umed.

Sistem de bărbierire

Capete flotante individuale

Sistem Lift & Cut: 27 de lame

Lavabil

Capete necorozive

Suport detaşabil

Articulaţie puternică pentru suport basculant

Funcţionare silenţioasă

Fără vibraţii

Cap de rezervă: HQ177

Capete de bărbierire netedă

Urmărirea conturului 3D

Sistem de alimentare

Durată de încărcare: 8 ore

Durată de bărbierire: 45 minute

Selectare automată V100-240

Acumulator NiMH - 'celule ecologice'

Stativ de încărcare

Reîncărcabil

Caracteristici electronice

Indicator baterie descărcată

Indicator de încărcare

Comutator de pornire/oprire electronic

Finisaj

Finisaj de excepţie

Culoare: Albastru intens

Translucid

Mâner antialunecare

Accesorii

Lamă de precizie

Capac de protecţie

Perie de curăţat

Ansamblu săculeţ

Husă de călătorie Deluxe

Suport pentru cartuş

Şnur

Sistem de bărbierire cu hidratare

Optimizat pentru utilizarea cu gel/loţiune de

bărbierit

Inele de alunecare

2 x loţiune de bărbierit hidratantă

2 x gel cu prospeţime suplimentară

Optimizat pentru utilizare umedă sigură

Curăţare rapidă

Poate fi spălat cu apă

Sistem de distribuţie îmbunătăţit

Greutate şi dimensiuni

Ambalaj

F-Box Plus

Ambalaj Wow: CA
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