
ηλεκτρική ξυριστική

μηχανή

Speed-XL

HQ8160

Για γρηγορότερο και πιο βαθύ ξύρισμα
50% μεγαλύτερη επιφάνεια ξυρίσματος

Οι εξελιγμένες κεφαλές Speed-XL προσφέρουν 50% μεγαλύτερη επιφάνεια ξυρίσματος, για

γρηγορότερο και πιο βαθύ ξύρισμα. *Σε σύγκριση με τις κοινές περιστρεφόμενες ξυριστικές

κεφαλές

50% μεγαλύτερη επιφάνεια ξυρίσματος

Ξυριστικές κεφαλές Speed-XL με 50% μεγαλύτερη επιφάνεια ξυρίσματος

Ξυρίζει ακόμα και τα πιο κοντά γένια

Σύστημα κοπής ακριβείας

Άνετο και βαθύ ξύρισμα

Ανώτερη τεχνολογία Lift & Cut®

Προσαρμόζεται σε κάθε καμπύλη του προσώπου και του λαιμού σας

Σύστημα Reflex Action®

Ανεξάρτητα παλλόμενες κεφαλές

Καθαρίζεται με ένα απλό ξέβγαλμα

Ξυριστική μηχανή που πλένεται



ηλεκτρική ξυριστική μηχανή HQ8160/16

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Κεφαλές ξυρίσματος Speed-XL

Οι κεφαλές τριπλής διαδρομής προσφέρουν 50%

μεγαλύτερη επιφάνεια ξυρίσματος για γρήγορο και

βαθύ ξύρισμα. *σε σύγκριση με τις κοινές

περιστρεφόμενες ξυριστικές κεφαλές

Σύστημα κοπής ακριβείας

Εξαιρετικά λεπτές κεφαλές με ειδικές εγκοπές για

ξύρισμα μακριών τριχών και οπές σχεδιασμένες να

ξυρίζουν ακόμα και τα πιο κοντά γένια.

Ανώτερη τεχνολογία Lift & Cut®

Το σύστημα δύο λεπίδων ανασηκώνει τις τρίχες για

άνετο ξύρισμα που φτάνει βαθύτερα από την

επιφάνεια του δέρματος.

Σύστημα Reflex Action®

Προσαρμόζεται αυτόματα σε κάθε καμπύλη του

προσώπου και του λαιμού σας

 

Σύστημα ξυρίσματος

Κεφαλές ξυρίσματος Speed-XL

Σύστημα κοπής ακριβείας

Ανώτερη τεχνολογία Lift & Cut®: 63 λεπίδες

Σύστημα Reflex Action®

Ανεξάρτητα παλλόμενες κεφαλές

Πλένεται

Ανοξείδωτες κεφαλές

Αποσπώμενος βραχίονας

Στροφέας τροφοδότησης για αρθρωτό βραχίονα

Αθόρυβη ισχύς

Χωρίς δόνηση

Χώρος συλλογής τριχών

Ανταλλακτική κεφαλή: HQ9

Λειτουργία συστήματος

Επαναφορτιζόμενη

Ρεύματος

Χρόνος φόρτισης: 1 ώρα(ες)

Χρόνος ξυρίσματος: 18 ημέρα(ες)

Γρήγορη φόρτιση

Αυτόματη επιλογή V100-240

Φόρτιση σκαφών/αυτοκινήτων χαμηλής τάσης

Επαναφορτιζόμενες, φιλικές προς το περιβάλλον

μπαταρίες ιόντων λιθίου

Ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά

Χρωμιωμένη οθόνη πολλών χρήσεων

Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας: Πράσινο

Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας: Κόκκινο

Ένδειξη πλήρους φόρτισης μπαταρίας: Πράσινο

Ένδειξη φόρτισης: Πράσινο

Ηλεκτρονικός διακόπτης ενεργ./απενεργ.

LED τροφοδοσίας: Μπλε

Φινίρισμα

Επίστρωση

Χρώμα: Μπλε-μαύρο

Χρωμιωμένη οθόνη

High tech λαβή μεταλλικής σχεδίασης

Αξεσουάρ

Βάση φόρτισης

Θήκη ταξιδίου

Πτυσσόμενος φαβοριτοκόπτης

Καπάκι προστασίας

Βούρτσα καθαρισμού

Σύστημα χαρτιού

Βάρος και διαστάσεις

Κουτί πυροσωλήνων
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