
електрическа

самобръсначка

Speed-XL

HQ8170

За по-бързо и гладко бръснене
50% по-голяма бръснеща повърхност

Усъвършенстваните бръснещи глави Speed-XL осигуряват 50% по-голяма бръснеща

повърхност* за по-бързо и гладко бръснене. *в сравнение със стандартните ротационни

бръснещи глави

50% по-голяма бръснеща повърхност

Бръснещи глави Speed-XL с 50% по-голяма бръснеща повърхност

Бръсне дори слабо набола брада

Прецизна режеща система

Гладко и удобно

Технология Super Lift & Cut®

Нагажда се към всяка извивка на лицето и врата ви

Система Reflex Action®

Самостоятелно плаващи глави

Просто се изплаква

Миеща се самобръсначка
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Бръснещи глави Speed-XL

Трите пръстена осигуряват 50% по-голяма бръснеща

повърхност* за бързо и гладко бръснене. *В

сравнение със стандартните ротационни бръснещи

глави

Прецизна режеща система

Ултратънки глави с прорези за бръснене на дългите

косми и отвори за бръснене дори на най-късата

набола брада.

Технология Super Lift & Cut®

Системата с две ножчета повдига косъмчетата за по-

удобно отрязване под нивото на кожата.

Система Reflex Action®

Нагажда се автоматично към всяка извивка на лицето

и врата ви.

 

Система за бръснене

Бръснещи глави Speed-XL

Прецизна режеща система

Технология Super Lift & Cut®: 63 ножа

Система Reflex Action®

Самостоятелно плаващи глави

Миеща се

Глави без корозия

Разглобяема скоба

Носещ шарнир на скобата на капака

Тихо захранване

Без вибрации

Отделение за събиране на космите

Глава за замяна: HQ9

Система за захранване

С акумулаторна батерия

Мрежово напрежение

Време за зареждане: 1 час(а)

Време за бръснене: 18 ден (дни)

Бързо зареждане

Автоматично превключване за напрежения 100-240

V

Зареждане с ниско напрежение в кораб/кола

Акумулаторни екологични литиево-йонни батерии

Електронни функции

Многоцелеви хромиран дисплей

Индикатор за напомняне за смяна на бръснещите

глави: Оранжев

Индикатор за почистване: Оранжев

Индикатор за капацитет на батерията: Зелено

Индикатор за изтощена батерия: Червено

Индикатор за заредена батерия: Зелено

Индикатор за зареждане: Зелено

Електронен превключвател вкл./изкл.

Светодиоден индикатор за захранване: Синьо

Обработка

Лак

Лакиран против плъзгане

Цвят: Черно индиго

Хромиран дисплей

Метализирана ръкохватка

Аксесоари

Зарядна поставка

Чантичка за пътуване

Сгъваема машинка за подстригване

Предпазна капачка

Четка за почистване

Модул за хартия

Тегло и размери

Кутия за смесване
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