
hydratačný holiaci
systém

HQ7742

Ako britva, ale s menším podráždením
s dávkovačom NIVEA FOR MEN *pri použití balzamu HQ 170

Inovatívny 100% vodotesný holiaci systém s integrovaným dávkovačom NIVEA FOR MEN pre holenie ako

britvou, ale s menším podráždením*. *Pri použití balzamu HQ170.

Výnimočne jemný

Jedinečný holiaci systém s dávkovačom balzamu NIVEA FOR MEN.

Klzné krúžky pre hladké kĺzanie a menšie podráždenie pokožky.

Pohodlné a hladké

Jedinečný dvojčepeľový holiaci systém Lift & Cut pre vynikajúcu hladkosť.

Holenie v sprche alebo mimo nej

Vodotesný holiaci strojček.



hydratačný holiaci systém HQ7742/16

Hlavné prvky Technické údaje

Jedinečný holiaci strojček s dávkovačom

balzamu

Balzam/gél NIVEA FOR MEN zvlhčuje

pokožku počas holenia, aby ju pripravil na

hladšie oholenie a aby chránil pred

podráždením. Je obohatený vitamínmi a bez

alkoholu pre zdravú a sviežu pokožku. Ľahko

zasúvateľný systém náhradných náplní.

Glide Rings

Jedinečné klzné krúžky udržiavajú gél/balzam

v kontakte s pokožkou, čím umožňujú hladšie

kĺzanie a menšie podráždenie pokožky.

Vodotesný

Holenie v sprche šetrí čas a poskytne vám

svieži pocit z mokrého holenia.

Holiaci systém

Samostatné plávajúce hlavy

Systém Super Lift & Cut: 27 čepelí

Umývateľné

Nehrdzavejúce hlavy

Odnímateľné puzdro

Výkonný záves pre výklopnú hornú konzolu

Tichý výkon

Bez vibrácií

Výmenná hlava: HQ177

Hladké holiace hlavy

3D sledovanie kontúr

Systém napájania

Čas nabíjania: 8 hodina(y)

Doba holenia: 45 minúta(y)

Automatický výber napätia 100-240 V

Nabíjateľné NiMH - „ekologické energetické

články“

Nabíjací podstavec

Nabíjateľná

Elektronické funkcie

Indikácia slabej batérie

Indikátor nabitia

Elektronický vypínač

Povrchová úprava

Lakovaná povrchová úprava

Farba: Zmijová modrá

Priehľadné

Protišmyková rukoväť

Príslušenstvo

Presný zastrihávač

Ochranný kryt

Čistiaca kefa

Papierový plán zloženia

Luxusné prenosné puzdro

Držiak kazety

Závesný kábel

Hydratačný holiaci systém

Optimálne na použitie s holiacim

gélom/balzamom

Glide Rings

2 x hydratačný holiaci balzam

2 x extra svieži gél

Optimálny pre mokré použitie

QuickClean

Umývateľné vodou

Vylepšený systém dávkovania

Hmotnosť a rozmery

Balenie blister

F box plus

Ohromné balenie: CA
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