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Dobíjecí

 

HQ8250

Rychle. Hladce. Efektivně.
Tři dráhy holicích hlav Speed-XL nabízejí o 50 % větší holicí plochu pro rychlé a

hladké oholení.

Rychlé a hladké oholení

Holicí hlavy Speed-XL pro rychlé a hladké oholení

Pro rychlé a efektivní oholení

Systém kopírování obrysů tváře SmartTouch: pro rychlé a efektivní oholení

Opláchnete do čista za pár sekund

Systém FastRinse s vnitřním antibakteriálním povrchem

Oholí i to nejkratší strniště

Systém Precision Cutting

Pohodlně hladké

Technologie Super Lift & Cut
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Přednosti Specifikace

Holicí hlavy Speed-XL

Tři holicí dráhy nabízejí o 50 % větší holicí

plochu pro rychlé a hladké oholení.

*V porovnání se standardními rotačními

hlavami.

Systém kopírování obrysů tváře SmartTouch

Trvale udržuje tři holicí hlavy v těsném kontaktu

s pokožkou pro rychlé a efektivní oholení.

Systém FastRinse

Antibakteriální povrch uvnitř holicí jednotky

zaručuje, že je holicí strojek čistě opláchnutý

za pár sekund.

Systém Precision Cutting

Ultratenké hlavy s otvory pro oholení dlouhých

vousů a otvory pro holení i toho nejkratšího

strniště.

Technologie Super Lift & Cut

Systém s dvojitým břitem nadzvedává vousy

pro pohodlné oholení pod úrovní pokožky.

Systém Reflex Action

Automatické přizpůsobení konturám obličeje a

krku.

 

Holicí výkon

Holicí systém: Holicí hlavy Speed XL, Systém

Precision Cutting, Technologie Super Lift &

Cut

Kopírování obrysů: Systém kopírování obrysů

tváře SmartTouch, Systém Reflex Action,

Samostatné plovoucí hlavy

Úprava účesů: Přesný zastřihovač

Snadné použití

Nabíjení: Dobíjecí, S kabelem/bez kabelu

Nabíjení: 1 hodina

Doba holení: 17 dní

Čištění: Omyvatelný

Displej: Indikátor vybití baterie

Tvar

Povrchová úprava: Pochromovaný displej, Lak

Příslušenství

Pouzdro: Měkké pouzdro

Údržba: Čisticí kartáček, Ochranný kryt

Podstavec do koupelny: Ano

Spotřeba

Doba chodu: 50 min

Servis

Výměnná hlava: Každé 2 roky vyměňte za typ

HQ9
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