
golarka elektryczna

Speed-XL

HQ8150

Szybsze i dokładniejsze golenie
O 50% większa powierzchnia golenia:

Nowoczesne głowice golące Speed-XL mają o 50% większą powierzchnię golenia*, aby zapewnić szybsze i

dokładniejsze golenie. *w porównaniu do standardowych głowic golących

O 50% większa powierzchnia golenia:

Głowice golące Speed-XL zapewniające o 50% większą powierzchnię golenia

Goli nawet najkrótszy zarost

Precyzyjny system tnący

Bardzo dokładne

Technologia Super Lift & Cut®

Dostosowuje się do każdego kształtu twarzy i szyi

System Reflex Action®

Ruchome głowice golące

Golarkę wystarczy opłukać

Golarka z możliwością mycia w wodzie



golarka elektryczna HQ8150/16

Zalety Dane techniczne

Głowice golące Speed-XL

Trzy pierścienie golące zapewniają o 50%

większą powierzchnię golenia, oferując

szybsze i dokładniejsze golenie. *W

porównaniu do standardowych głowic

golących.

Precyzyjny system tnący

Ultracienkie głowice ze szczelinami do golenia

dłuższych włosków i otworami chwytającymi

nawet najkrótszy zarost.

Technologia Super Lift & Cut®

System podwójnych ostrzy delikatnie unosi

włosy i przycina je pod linią skóry,

zapewniając pełny komfort.&#10;

System Reflex Action®

Zapewnia automatyczne dostosowanie do

kształtu twarzy i szyi.

 

System golenia

Głowice golące Speed-XL

Precyzyjny system tnący

Technologia Super Lift & Cut®: 63 ostrza

System Reflex Action®

Ruchome głowice golące

Możliwość mycia w wodzie

Głowice nieulegające korozji

Zdejmowany uchwyt

Zawias do odchylanego wspornika

Ciche zasilanie

Brak wibracji

Komora na włosy

Wymienna głowica: HQ9

System zasilania

Możliwość powtórnego ładowania

Zasilanie sieciowe

Czas ładowania: 1 godzin(y)

Czas golenia: 18 Dni

Szybkie ładowanie

Automatyczny wybór zasilania w zakresie

100–240 V

Niskonapięciowe ładowanie w

łodzi/samochodzie

Ekologiczne akumulatory Li-ion

Funkcje elektroniczne

Chromowany wyświetlacz wielofunkcyjny

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania

akumulatora: Czerwona

Wskaźnik pełnego naładowania: Zielony

Wskaźnik ładowania: Zielony

Elektroniczny wyłącznik

Wskaźnik zasilania: Niebieski

Wykończenie

Lakier

Kolor: Żywy niebieski

Chromowany wyświetlacz

Nowoczesny uchwyt o metalowym wyglądzie

Akcesoria

Podstawka ładująca

Etui podróżne

Wysuwany trymer

Nasadka zabezpieczająca

Szczoteczka do czyszczenia

Zakładanie papieru

Waga i wymiary

Skrzynka połączeniowa
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