
Aparat de bărbierit
electric

8200 series

 

Reîncărcabilă

 

HQ8250

Rapid. Precis. Eficient.
Cele trei lame ale capetelor de bărbierire Speed-XL oferă o suprafaţă de

bărbierire cu 50% mai mare pentru un bărbierit mai rapid şi mai fin

Un bărbierit rapid şi eficient

Capetele de bărbierire Speed-XL pentru un bărbierit rapid şi precis

Bărbierire rapidă şi eficientă

Sistemul de urmărire SmartTouch Contour, pentru un bărbierit rapid şi eficient

Se curăţă prin clătire în câteva secunde

Clătire rapidă cu înveliş interior anti-bacterian

Rade şi cele mai mici fire de păr

Sistem de tăiere precis

Eficient şi confortabil

Tehnologia Super Lift & Cut



Aparat de bărbierit electric HQ8250/17

Repere Specificaţii

Capete de bărbierit Speed-XL

Cele trei lame de bărbierire oferă o suprafaţă

de bărbierire cu 50% mai mare pentru un

bărbierit mai rapid şi mai precis. *comparat cu

capetele de bărbierire rotative standard.

Sistemul de urmărire SmartTouch Contour

Menţine constant cele 3 capete de bărbierire în

contact cu pielea dumneavoastră, pentru o

radere rapidă şi eficientă.

Clătire rapidă

Învelişul anti-bacterian din interiorul unităţii de

bărbierit asigură curăţarea aparatului prin

clătire în câteva secunde.

Sistem de tăiere precis

Capete ultrasubţiri cu fante pentru părul lung şi

micro orificii pentru părul cel mai scurt.

Tehnologia Super Lift & Cut

Sistemul cu două lame ridică firele de păr

pentru a putea bărbieri confortabil sub nivelul

pielii.

Sistem Reflex Action

Urmăreşte automat fiecare linie a feţei şi a

gâtului.

 

Performanţe în bărbierire

Sistem de bărbierire: Capete de bărbierit

Speed XL, Sistem de tăiere precis, Tehnologia

Super Lift & Cut

Urmărire a conturului: Sistemul de urmărire

SmartTouch Contour, Sistem Reflex Action,

Capete flotante individuale

Modelare: Dispozitiv de tundere de precizie

Uşor de utilizat

Încărcare: Reîncărcabilă, Cu fir/fără fir

Încărcare: 1 oră

Durată de bărbierire: 17 zile

Curăţarea: Lavabil

Afişaj: Indicator pentru baterie descărcată

Design

Finisaj: Afişaj cromat, Lăcuit

Accesorii

Husă: Husă moale

Întreţinere: Perie de curăţat, Capac de

protecţie

Stativ pentru baie

Alimentare

Durată de funcţionare: 50 minut

Service

Cap înlocuibil: Înlocuiţi la fiecare 2 ani cu

HQ9
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