
Barbeador elétrico

8200 series

 
Com indicador de nível da
bateria

 

HQ8260

Rápido. Rente. Eficiente.
As três camadas das cabeças de corte Speed-XL oferecem 50% a mais de

superfície de barbear para um uso mais rápido e rente

Um barbear rápido e rente

Cabeças de corte Speed-XL para um barbear rápido e rente

Para um barbear rápido e eficiente

Sistema de contorno SmartTouch: para um barbear rápido e eficiente

Limpo em segundos

Lavagem rápida com revestimento interno antibactérias

Corta até os pelos mais curtos

Sistema de corte Dual Precision

Confortavelmente rente

Tecnologia Levanta e Corta



Barbeador elétrico HQ8260/17

Destaques Especificações

Cabeças de corte Speed-XL

As três camadas das cabeças de corte

oferecem 50% a mais de superfície de barbear

para um uso mais rápido e rente. *Comparado

a cabeças de corte giratórias padrão.

Sistema de contorno SmartTouch

Mantém as três cabeças de corte em contato

rente e permanente com a pele para um

barbear rápido e eficiente.

Sistema de corte Dual Precision

Cabeças ultrafinas com ranhuras para barbear

pelos longos e furos para barbear até os pelos

mais curtos.

Tecnologia Levanta e Corta

O sistema duplo de lâminas levanta os pelos

para cortá-los confortavelmente no nível da

pele.

Sistema Autocontorno

Ajusta-se automaticamente aos contornos do

seu rosto e pescoço.

Lavagem rápida

O revestimento antibactérias no interior da

unidade de corte garante a limpeza do

barbeador em segundos.

 

Barbear de alto desempenho

Sistema de barbear: Sistema de corte Dual

Precision, Tecnologia Levanta e Corta,

Cabeças de corte Speed XL

Ajustável aos contornos do rosto: Sistema de

contorno SmartTouch, Sistema Autocontorno,

Cabeças de corte individuais e flutuantes

Modelagem: Aparador preciso

Fácil de usar

Display: Trava para viagem, Indicador do nível

da bateria

Recarga: Recarregável, Com fio/sem fio

Recarga: 1 hora

Tempo de uso: 17 dias

Limpeza: Lavável

Design

Acabamento: Laqueado, Visor espelhado

Acessórios

Base de apoio: Suporte para carregamento

Estojo: Estojo de transporte

Manutenção: Escova de limpeza, Tampa de

proteção

Alimentação

Tipo de bateria: Íon de lítio

Tempo de funcionamento: 50 min

Serviço

Cabeça de reposição: Troque as lâminas HQ9

a cada 2 anos
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