
 

Philipsin
kosteuttava 
parranajojärjestelmä

HQ7782
Veitsentarkka ajotulos ihoa ärsyttämättä

NIVEA FOR MENin ansiosta *käytettäessä HQ 170-emulsiota
Innovatiivinen 100 % vedenkestävä parranajojärjestelmä, jonka sisäänrakennettu NIVEA 
FOR MEN -säiliö takaa veitsentarkan ajon ihoa ärsyttämättä*. *Käytettäessä HQ170-
emulsiota.

Erittäin sileä
• Ainutlaatuinen parranajokoneen NIVEA FOR MEN -emulsiojärjestelmä.
• Glide Rings -renkaiden ansiosta ajopäät liukuvat pehmeästi ja ihoa ärsyttämättä.

Miellyttävän tarkkaa
• Ainutlaatuinen Lift & Cut -kaksivaihetekniikka takaa huipputarkan ajon.

Käytä suihkussa tai kuivissa tiloissa
• Vesipestävä parranajokone.
 



 Ainutlaatuinen emulsioparranajokone

NIVEA FOR MEN -emulsio tai -geeli kosteuttaa ihoa 
parranajon aikana, valmistelee ihon tarkkaan ajoon ja 
vähentää ihoärsytystä. Vitaminoitu, alkoholiton tuote 
virkistää ja ravitsee ihoa. Helppokäyttöinen 
säiliöjärjestelmä.

Glide Rings -renkaat

Ainutlaatuinen rengas tuo iholle enemmän geeliä tai 
emulsiota, jolloin ajopäät liukuvat paremmin ja ihoa 
ärsyttämättä.

Vesipestävä

Parran ajaminen suihkussa säästää aikaa ja jättää 
raikkaan olo koko päiväksi.
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Parranajokone
• Erillisesti joustavat teräyksiköt
• Super Lift & Cut -kaksivaihetekniikka: 27 terää
• Pestävä
• Korroosion kestävät terät
• Irrotettava seinäkannatin
• Tehokas sarana käännettävässä yläosassa
• Hiljainen käyntiääni
• Värinätön
• Vaihtoterä: HQ177
• Tarkat ajopäät
• 3D myötäilee kasvojen muotoja

Virransyöttö
• Latausaika: 1 tunti(a)
• Ajoaika: 55 minuutti(a)
• Pikalataus (3''/lataus): 1 tunti
• Automaattinen jännitteenvalinta 100-240 V
• Ladattava NiMH-akku - vihreät energiakennot
• Laturi
• Ladattava

Sähkötekniset tiedot
• Ajopäiden vaihtotarpeen ilmaisin
• Puhdistustarpeen ilmaisin
• Lataus vähissä -ilmaisin
• Akku täynnä -merkkivalo
• Latauksen merkkivalo
• Demo-toiminto
• Sähköinen virtakytkin
• Living Light -näyttötekniikka
• Lisäaineen käytön ilmaisin
• Akun virtatasojen merkkivalot: 3

Pinnoitus
• Lakkapinnoitus
• Väri: Hopea
• Edistyksellinen tasotekniikka
• Tehostevärinä kromi
• Läpinäkyvä
• Luistamista estävä kädensija

Lisätarvikkeet
• Tarkkuustrimmeri
• Ajopään suojus
• Puhdistusharja
• Paperituki
• Laadukas matkapussi
• Matkalukko
• Tuoksupatruunan pidike
• Ripustusnaru

Kosteuttava parranajojärjestelmä
• Sopii käytettäväksi parranajogeelin- tai -emulsion 

kanssa
• Glide Rings -renkaat
• 2 x kosteuttava parranajoemulsio
• 2 x raikastava geeli
• Turvallinen käyttää myös märkänä
• QuickClean
• Vesipestävä
• Parannettu järjestelmä

Paino ja mitat
• Läpipainopakkaus
• F Plus -pakkaus
• Wow-pakkaus: CA
•

Tekniset tiedot
Kosteuttava parranajojärjestelmä
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