
sistema de barbear
húmido

HQ7782

Tão rente como uma lâmina e com menos irritação da pele

com NIVEA FOR MEN *quando utilizado com a loção HQ 170

Inovador sistema de barbear 100% à prova de água com NIVEA FOR MEN integrado para um barbear tão rente

como uma lâmina, com menos irritação da pele*. *Quando utilizado com a loção HQ170.

Extra suave

Sistema de barbear com aplicação exclusiva de loção NIVEA FOR MEN.

Anéis deslizantes para um deslizar suave e menos irritações de pele.

Barbear rente e confortável

Sistema exclusivo de lâmina dupla Lift & Cut para um barbear suave e mais rente

Barbear no duche ou fora dele

Máquina de barbear à prova de água.
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Especificações Destaques

Sistema de barbear

Cabeças oscilantes individuais

Super Lift & Cut: 27 lâminas

Lavável

Cabeças resistentes a corrosão

Braçadeira destacável

Potência da articulação para braçadeira de

engate

Potência silenciosa

Sem vibrações

Cabeça de substituição: HQ177

Cabeças de corte suaves

Seguimento 3D de contornos

Sistema de energia

Tempo de carga: 1 hora(s)

Tempo de barbear: 55 minuto(s)

Carga rápida (3" para 1 utilização): 1 hora

Selecção automática V100-240

NiMH recarregável - 'células ecológicas'

Suporte de carga

Recarregável

Funções electrónicas

Indicador de substituição de cabeças de corte

Indicador de limpeza

Indicação de bateria fraca

Indicação de bateria cheia

Indicador de carga

Modo de demonstração

Interruptor electrónico ligado/desligado

Tecnologia de visor Living Light

Indicação de aditivo usado

Indicação dos níveis da bateria: 3

Acabamento

Acabamento lacado

Cor: Prata Edge

Tecnologia avançada de colocação em

camadas

Detalhes cromados

Translúcido

Pega antideslize

Acessórios

Aparador de precisão

Tampa de protecção

Escova de limpeza

Papel

Estojo de viagem Deluxe

Fecho de viagem

Suportes para cartuchos

Fio para pendurar

Sistema de Barbear Húmido

Optimizado para utilizar com gel / loção de

barbear

Anéis Deslizantes

2 x Loção de barbear hidratante

2 x Gel extra fresco

Optimizado para utilização segura com água

QuickClean

Lavável com água

Sistema de aplicação melhorado

Peso e dimensões

Blister

Caixa-F plus

Pack especial: CA

Máquina de barbear única com aplicador de

loção

O gel/a loção NIVEA FOR MEN hidrata

durante o barbear para preparar a pele para

um corte mais rente e proteger a pele de

irritações. Enriquecido com vitaminas e sem

álcool para uma pele saudável e cheia de

energia. Sistema de Cartucho de Fácil

Colocação.

Anéis Deslizantes

Os anéis deslizantes exclusivos mantêm o

gel/a loção em contacto com a pele por mais

tempo para um deslizar mais suave e menos

irritações de pele.

À prova de água

Barbear-se no duche poupa tempo e dá-lhe a

sensação de frescura da barba feita com água.
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