
NIVEA FOR MEN-
scheerapparaat

Coolskin

HQ7782

Superglad scheren met minder irritatie
met NIVEA FOR MEN *met gebruik van de HQ 170-lotion

Innovatief 100% waterdicht scheersysteem met geïntegreerde NIVEA FOR MEN voor superglad scheren, met

minder irritatie*. *Met gebruik van de HQ170-lotion.

Extra glad

Uniek scheersysteem met dosering van NIVEA FOR MEN-lotion

Glijringen zodat het scheerapparaat soepel over de huid glijdt en er minder huidirritatie ontstaat

Comfortabel en nauwkeurig

Lift & Cut-scheertechnologie met messysteem

Droog of nat scheren

Heet water opent uw poriën voor een gladder scheerresultaat



NIVEA FOR MEN-scheerapparaat HQ7782/16

Kenmerken Specificaties

Scheerapparaat met unieke lotiondosering

NIVEA FOR MEN-lotion of -gel brengt tijdens

het scheren vocht in om uw huid voor te

bereiden op de scheerbeurt en de huid tegen

irritatie te beschermen. Vol vitaminen en

alcoholvrij voor een gezonde, energieke huid.

Gemakkelijk te plaatsen cartridgesysteem.

Glide Rings

De unieke glijringen zorgen ervoor dat de gel

of lotion langer op de huid aanwezig blijft,

zodat het scheerapparaat soepeler over de

huid glijdt en er minder huidirritatie ontstaat.

Lift & Cut-technologie

Messysteem tilt de haren op en scheert ze

comfortabel tot onder het huidoppervlak af.

Waterdicht

U kunt u ook onder de douche scheren. Heet

water opent uw poriën voor een gladder

scheerresultaat.

Scheerresultaten

Scheersysteem: Super Lift & Cut-technologie

Volgt de contouren: Afzonderlijke

scheerhoofden, Contourvolgende 3D

Comfortabel voor de huid: Glide Rings

Stylen: Precisietrimmer

Gebruiksgemak

Scherm: Batterij vol-indicator, Batterijniveau-

indicator, Batterij bijna leeg-indicator,

Oplaadindicator, Indicatie voor scheerhoofden

vervangen

Opladen: Oplaadbaar, Snel opladen

Opladen: 1 uur

Nat en droog: Geschikt voor onder de douche

Scheertijd: 18 dagen

Schoonmaken: Wasbaar, Reinigingsindicator

Ontwerp

Materiaal: Chroom

Afwerking: Lakafwerking

Accessoires

Standaard: Oplader

Etui: Luxe etui

Onderhoud: Reinigingsborsteltje,

Beschermkap

* Bij gebruik van de HQ170-lotion
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