
Elektrický holiaci
strojček

Speed-XL

HQ8170CC

Pre rýchlejšie a hladšie oholenie
O 50% väčší holiaci povrch

Pokročilé holiace hlavy Speed-XL majú až o 50% väčší holiaci povrch* pre rýchlejšie a hladšie oholenie. *v

porovnaní so štandardnými rotačnými holiacimi hlavami.

Rýchle a hladké oholenie

Holiace hlavy Speed-XL: pre rýchle a hladké oholenie

Oholí aj najkratšie strnisko

Precízny strihací systém

Vynikajúce oholenie každý deň

Systém Jet Clean

Pohodlné a hladké

Technológia Super Lift & Cut

Prispôsobí sa každej kontúre Vašej tváre a krku

Systém Reflex Action

Samostatne plávajúce holiace hlavy



Elektrický holiaci strojček HQ8170/21

Technické údaje Hlavné prvky

Hmotnosť a rozmery

Kombinovaný obal

Holiaci systém

Holiace hlavy Speed-XL

Precízny strihací systém

Technológia Super Lift & Cut: 63 čepelí

Systém Reflex Action

Samostatne plávajúce holiace hlavy

Umývateľné

Nehrdzavejúce hlavy

Odnímateľné puzdro

Výkonný záves pre výklopnú hornú konzolu

Tichý výkon

Bez vibrácií

Komora na zachytávanie fúzov

Výmenná hlava: HQ9

Napájací systém

Nabíjateľná: áno

Elektrická sieť

Čas nabíjania: 1 hodina(y)

Doba holenia: 18 deň (dní)

Rýchle nabíjanie: áno

Automatický výber: 100 - 240 V

Nízkonapäťové nabíjanie na lodi/v aute

Nabíjateľné Li-ion články šetriace životné

prostredie

Elektronické funkcie

Viacúčelový pochrómovaný displej: áno

Indikátory výmeny holiacich hláv: Oranžová

Indikátor čistenia: Oranžová

Indikátor kapacity batérie: Zelená

Indikácia slabej batérie: Červená

Indikácia nabitej batérie: Zelená

Indikácia nabíjania: Zelená

Elektronický vypínač

LED kontrolka napájania: Modré

Povrchová úprava

Lak

Protišmykové lakovanie

Farba(y): Čierna džínsovina

Pochrómovaný displej

Moderná rukoväť s kovovým vzhľadom

Príslušenstvo

Nabíjací podstavec: áno

Cestovné puzdro: áno

Výklopný zastrihávač

Ochranný kryt

Čistiaca kefa: áno

Papierový plán zloženia: áno

Systém Jet Clean

Výstražný symbol automatického upozornenia

na nízku hladinu čistiacej kvapaliny

Plne napájaný: automatické rýchlonabíjanie

Zelený LED indikátor nabíjania

Hygienický: kvalitne vymyje fúzy

Vrátane systému Jet Clean: až na jeden

mesiac čistenia

Maže: udržuje čepele vo vrcholovom výkone

Oranžový LED indikátor čistenia

Holiace hlavy Speed-XL

Tri holiace kruhy poskytujú o 50 % viac

holiacej plochy pre rýchle a hladké oholenie.

*V porovnaní so štandardnými holiacimi

hlavami.

Precízny strihací systém

Ultra tenké hlavy so štrbinami na oholenie

dlhých fúzov a otvory na oholenie aj toho

najkratšieho strniska.

Technológia Super Lift & Cut

Dvojčepeľový holiaci systém nadvihne fúzy a

umožní pohodlné oholenie pod úroveň

pokožky.

Systém Reflex Action

Automaticky sa prispôsobí každej krivke vašej

tváre a krku.

Systém Jet Clean

Vynikajúce oholenie každý deň. Systém Jet

Clean automaticky vyčistí, udržuje a nabíja váš

holiaci strojček.

Samostatne plávajúce holiace hlavy

Priložte čepele čo najbližšie k pokožke, čím

dosiahnete výnimočnú hladkosť.
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