
σύστημα ξυρίσματος

με ενυδάτωση

HQ7762

Βαθύ ξύρισμα με λιγότερους ερεθισμούς
με NIVEA FOR MEN *όταν χρησιμοποιείτε τη λοσιόν HQ 170

Πρωτοποριακό σύστημα ξυρίσματος 100% αδιάβροχο με ενσωματωμένη λοσιόν NIVEA FOR MEN για βαθύ ξύρισμα, με

λιγότερους ερεθισμούς *.*Όταν χρησιμοποιείτε τη λοσιόν HQ170.

Έξτρα απαλό ξύρισμα

Μοναδικό σύστημα ξυρίσματος με ενσωματωμένη ενυδατική λοσιόν NIVEA FOR MEN.

Δακτύλιοι ολίσθησης για απαλό γλίστρημα και λιγότερους δερματικούς ερεθισμούς.

Άνετο και βαθύ ξύρισμα

Μοναδικό σύστημα δύο λεπίδων Lift & Cut για τέλεια βαθύ ξύρισμα.

Ξύρισμα μέσα ή έξω από το ντουζ

Αδιάβροχη ξυριστική μηχανή.
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Προδιαγραφές Χαρακτηριστικά

Σύστημα ξυρίσματος

Ανεξάρτητα παλλόμενες κεφαλές

Super Lift & Cut: 27 λεπίδες

Πλένεται

Ανοξείδωτες κεφαλές

Αποσπώμενος βραχίονας

Στροφέας τροφοδότησης για αρθρωτό βραχίονα

Αθόρυβη ισχύς

Χωρίς δόνηση

Ανταλλακτική κεφαλή:

HQ177

Απαλές κεφαλές ξυρίσματος

Σύστημα παρακολούθησης περιγράμματος 3D

Λειτουργία συστήματος

Χρόνος φόρτισης: 8 ώρα(ες)

Χρόνος ξυρίσματος: 55 λεπτό(ά)

Αυτόματη επιλογή V100-240

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία NiMH - "οικολογικά

στοιχεία ιόντων"

Βάση φόρτισης

Επαναφορτιζόμενη

Ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά

Ένδειξη αντικατάστασης κεφαλών ξυρίσματος

Ένδειξη καθαρισμού

Ένδειξη χαμηλού επιπέδου μπαταρίας

Ένδειξη πλήρους φόρτισης μπαταρίας

Ένδειξη φόρτισης

Λειτουργία επίδειξης

Ηλεκτρονικός διακόπτης ενεργ./απενεργ.

Τεχνολογία οθόνης ενεργής λυχνίας (Living Light)

Ένδειξη χρήσης πρόσθετου εξαρτήματος

Φινίρισμα

Γυαλιστερό φινίρισμα

Χρώμα: Flash Green

Προηγμένη τεχνολογία επιστρώσεων

Διαφανές

Λαβή που δεν γλιστράει

Αξεσουάρ

Εξάρτημα ψαλιδίσματος ακριβείας

Μαλακή θήκη ταξιδίου

Καπάκι προστασίας

Βούρτσα καθαρισμού

Σύστημα χαρτιού

Πολυτελής θήκη ταξιδίου

Εξάρτημα συγκράτησης των σωληναρίων

Κορδόνι για κρέμασμα

Σύστημα ξυρίσματος με ενυδάτωση

Βελτιστοποιημένη για χρήση με τζελ/λοσιόν

ξυρίσματος

Δακτύλιοι ολίσθησης

Ενυδατική λοσιόν ξυρίσματος 2 x

Έξτρα δροσερό τζελ 2 x

Βελτιστοποιημένη για ασφαλές υγρό ξύρισμα

Γρήγορο καθάρισμα (QuickClean)

Πλένεται με νερό

Βελτιωμένο σύστημα διανομής

Βάρος και διαστάσεις

Μπλίστερ

Συσκευασία F plus

Μοναδική ξυριστική μηχανή με σύστημα διανομής

λοσιόν

Η λοσιόν/Το τζελ NIVEA FOR MEN ενυδατώνει κατά

τη διάρκεια του ξυρίσματος για να προετοιμάσει το

δέρμα σας για βαθύτερο ξύρισμα και να το

προστατέψει από ερεθισμούς. Εμπλουτισμένη με

βιταμίνες και χωρίς αλκοόλ για υγιές και

αναζωογονημένο δέρμα. Σύστημα Easy-to-Insert

Cartridge για εύκολη εισαγωγή των σωληναρίων.

Δακτύλιοι ολίσθησης

Οι μοναδικοί δακτύλιοι ολίσθησης διατηρούν το

τζελ/λοσιόν σε επαφή με το δέρμα για περισσότερη

ώρα για ομαλότερο γλίστρημα και λιγότερους

δερματικούς ερεθισμούς.

Αδιάβροχο

Το ξύρισμα κατά τη διάρκεια του ντους εξοικονομεί

χρόνο και δίνει τη δροσερή αίσθηση του υγρού

ξυρίσματος.
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