
aparat de ras
electric

Speed-XL

HQ8100

Pentru un bărbierit mai rapid şi mai precis
suprafaţă de bărbierit cu 50% mai mare

Capetele de bărbierit avansate Speed-XL oferă o suprafaţă de bărbierit cu 50% mai mare* pentru un bărbierit

mai rapid şi mai precis. *comparaţie făcută cu capetele de bărbierit standard rotative

suprafaţă de bărbierit cu 50% mai mare

Capetele de bărbierire Speed-XL, o suprafaţă de bărbierire cu 50% mai mare

Rade şi cele mai mici fire de păr

Sistem de tăiere precis

Eficient şi confortabil

Tehnologia Super Lift & Cut®

Urmăreşte fiecare linie a feţei şi a gâtului

Sistem Reflex Action®

Capete plutitoare individuale

Se curăţă simplu prin clătire

Aparat de bărbierit lavabil
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Repere Specificaţii

Capete de bărbierit Speed-XL

Cele trei lame de bărbierire oferă o suprafaţă

de bărbierire cu 50% mai mare pentru un

bărbierit mai rapid şi mai precis. * comparat cu

capetele de bărbierire rotative standard

Sistem de tăiere precis

Capete ultrasubţiri cu fante pentru părul lung şi

micro orificii pentru părul cel mai scurt.

Tehnologia Super Lift & Cut®

Sistemul cu două lame ridică firele de păr

pentru a putea bărbieri confortabil sub nivelul

pielii.

Sistem Reflex Action®

Urmăreşte automat fiecare linie a feţei şi a

gâtului.

 

Sistem de bărbierire

Capete de bărbierit Speed-XL

Sistem de tăiere precis

Tehnologia Super Lift & Cut®: 63 lame

Sistem Reflex Action®

Capete plutitoare individuale

Lavabil

Capete necorozive

Suport detaşabil

Articulaţie puternică pentru suport basculant

Funcţionare silenţioasă

Fără vibraţii

Cameră de colectare a părului

Cap de rezervă: HQ9

Sistem de alimentare

Alimentare

Selectare automată V100-240

Caracteristici electronice

Comutator de pornire/oprire electronic

LED Alimentare: Verde

Finisaj

Lăcuit

Culoare: Argintiu Kasumi

Afişaj cromat

Mâner cu aspect metalic, high tech

Accesorii

Husă moale de călătorie

Lamă de tuns pop-up

Capac de protecţie

Perie de curăţat

Ansamblu săculeţ

Greutate şi dimensiuni

Cutie de fuziune
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