
 

 

Philips Coolskin
NIVEA FOR MEN-
rakapparat

HQ7742
Lika nära som med hyvel, med mindre irritation
med NIVEA FOR MEN *när lotion HQ170 används
Innovativt 100% vattentätt raksystem med integrerad NIVEA FOR MEN för en rakning 
lika nära som med hyvel, med mindre irritation*. *När lotion HQ170 används.

Extra slät
• Unikt raksystem med NIVEA FOR MEN lotion-dosering
• Glidringar får rakapparaten att glida lättare och irriterar huden mindre

Bekvämt nära
• Lift & Cut-teknik med bladsystem

Raka dig i eller utanför duschen
• Varmt vatten öppnar porerna och du får en nära rakning



 Unik rakapparat med lotion-dosering

NIVEA FOR MEN lotion/gel fuktar huden under 
rakning för att förbereda en nära rakning och för att 
skydda mot irritiation. Den är vitaminberikad och 
alkoholfri för en sund och stärkt hy. System med 
patroner som är enkla att sätta i.

Glidringar

De unika glidringarna gör så att en gel eller lotion 
fördelas över huden under längre tid och skapar 
mindre irritation.

Lift & Cut-teknik
Bladsystemet lyfter håren för att bekvämt raka av 
dem under hudnivån.

Vattentät

Du kan raka dig både i och utanför duschen: Varmt 
vatten öppnar porerna och du får en nära rakning
HQ7742/16

Funktioner

* När du använder HQ170-lotionen
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Rakningsresultat
• Raksystem: Super Lift & Cut-teknik
• Konturföljande: Individuellt rörliga huvuden, 3D 

Contour-following
• Hudkomfort: Glidringar
• Styling: Precisionstrimmer

Lättanvänd
• Teckenfönster: Indikator för låg batterinivå, 

Laddningsindikator
• Laddning: Laddningsbar
• Laddning: 8 timmar

• Våt och torr: Går att använda i duschen
• Raktid: 15 dagar
• Uppstädning: Tvättbar

Design
• Legering: Lack

Tillbehör
• Ställning: Laddningsställ
• Fodral: Lyxigt fodral
• Underhåll: Rengöringsborste, Skyddshylsa
•
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