
elektrický holicí
strojek

Speed-XL

HQ8150

Pro rychlejší a hladší oholení
o 50 % větší holicí plocha

Moderní holicí hlavy strojku Speed-XL pokryjí o 50 % více holeného povrchu pro rychlejší a hladší oholení.

*v porovnání se standardními rotačními hlavami

o 50 % větší holicí plocha

Holicí hlavy Speed-XL s holicí plochou větší o 50 %

Oholí i to nejkratší strniště

Systém Precision Cutting

Pohodlně hladké

Technologie Super Lift & Cut®

Přizpůsobení konturám obličeje a krku

Systém Reflex Action®

Samostatné plovoucí hlavy

Snadné opláchnutí

Omyvatelný holicí strojek



elektrický holicí strojek HQ8150/16

Přednosti Specifikace

Holicí hlavy Speed-XL

Tři holicí dráhy nabízejí o 50 % větší holicí

plochu pro rychlé a hladké oholení.

*v porovnání se standardními rotačními hlavami

Systém Precision Cutting

Ultratenké hlavy s otvory pro oholení dlouhých

vousů a otvory pro holení i toho nejkratšího

strniště.

Technologie Super Lift & Cut®

Systém s dvojitým břitem nadzvedává vousy

pro pohodlné oholení pod úrovní pokožky.

Systém Reflex Action®

Automatické přizpůsobení konturám obličeje a

krku.

 

Holicí systém

Holicí hlavy Speed-XL

Systém Precision Cutting

Technologie Super Lift & Cut®: 63 břitů

Systém Reflex Action®

Samostatné plovoucí hlavy

Lze prát

Nerezavějící hlavy

Oddělitelný držák

Uchycení výklopného držadla s ovládáním

Tichý chod

Bez vibrací

Sběrná komora pro vlasy

Výměnná hlava: HQ9

Systém napájení

Dobíjecí

Síť

Doba nabíjení: 1 hodina (hodiny)

Doba holení: 18 den (dny)

Rychlé nabíjení

Automatická volba napětí 100 - 240 V

Nízkonapěťové nabíjení - loď/auto

Nabíjecí lithiontové akumulátory šetrné

k životnímu prostředí

Elektronické funkce

Univerzální pochromovaný displej

Indikace vybitých baterií: Červená

Indikace nabití akumulátoru: Zelená

Indikace nabíjení: Zelená

Elektronický vypínač pro zapnutí/vypnutí

Kontrolka napájení LED: Modrá

Povrchová úprava

Lak

Barva: Modrá

Pochromovaný displej

Technicky vyspělá rukojeť v kovovém

provedení

Příslušenství

Nabíječka

Cestovní pouzdro

Výklopný zastřihovač

Ochranný kryt

Čisticí kartáč

Papírový zásobník

Hmotnost a rozměry

Fusion box
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