
elektromos borotva

Speed-XL

HQ8170

A gyorsabb és alaposabb borotválkozásért

50%-kal nagyobb borotválkozási felület

A speciális Speed-XL körkések 50%-kal nagyobb borotválási felületet*

biztosítanak a gyorsabb és alaposabb borotválkozás érdekében. *a normál

körkéses borotvafejekkel összehasonlítva

50%-kal nagyobb borotválkozási felület

Speed-XL körkések 50 %-kal nagyobb borotválási felülettel

A legrövidebb borostát is leborotválja

Precíziós vágórendszer

Kényelmes és alapos

Super Lift & Cut® technológia

Illeszkedik az arc és a nyak minden hajlatához

Reflex Action® rendszer

Egymástól függetlenül mozgó körkések

Csapvízzel tisztítható

Lemosható borotva



elektromos borotva HQ8170/16

Fénypontok Műszaki adatok

Speed-XL körkések

A háromsávos körkés 50 %-kal nagyobb

borotválási felületet biztosít a gyors és alapos

borotválkozáshoz. *a normál körkéses

borotvafejekhez képest.

Precíziós vágórendszer

A hihetetlenül vékony körkések résein a hosszú

szőrszálakat, a lyukakon pedig a legrövidebb

borostát borotválja le.

Super Lift & Cut® technológia

A kettős vágóél-rendszer segítségével az első

kés megemeli a szőrt, a második pedig a

bőrfelszín alatt vágja el.

Reflex Action® rendszer

Automatikusan illeszkedik az arc és a nyak

minden hajlatához.

 

Borotválkozási rendszer

Speed-XL körkések

Precíziós vágórendszer

Super Lift & Cut® technológia: 63 penge

Reflex Action® rendszer

Egymástól függetlenül mozgó körkések

Mosható

Rozsdamentes fejek

Levehető tartó

Csuklópánt a billenőfedeles tartóhoz

Csendes üzemelés

Rázkódásmentes

Szőrgyűjtő

Cserélhető fej: HQ9

Tápellátás

Újratölthető

Hálózati

Töltési idő: 1 óra

Borotválkozási idő: 18 nap

Gyorstöltés

Automatikus feszültségválasztás: 100-240 V

Kisfeszültségű hajós vagy autós töltés

Környezetbarát Li-ion akkumulátor

Elektronikus funkciók

Többfunkciós krómozott kijelző

Körkéscserére emlékeztető jelzés:

Narancssárga

Tisztításra emlékeztető jelzés: Narancssárga

Akkumulátorkapacitás jelzőfénye: Zöld

Alacsony akkutöltöttség jelzőfény: Piros

Akku feltöltve jelzés: Zöld

Töltés kijelzése: Zöld

Elektromos be- és kikapcsoló

Áramellátás LED: Kék

Kidolgozás

Lakk

Csúszásmentes lakkozás

Szín: Fekete szövet

Krómozott kijelző

Fémes hatású high tech markolat

Tartozékok

Töltőállvány

Hordtáska utazáshoz

Rugósan oldódó pajeszvágó

Védősapka

Tisztító kefe

Papírkészlet

Tömeg és méretek

Fúziós doboz
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