
Golarka elektryczna

SmartTouch-XL

HQ9020/16

Niezwykle dokładne golenie
Niezwykle dokładna, nawet w trudno dostępnych miejscach

Dla mężczyzn, którzy chcą tylko tego, co najlepsze. Dwugłowicowa golarka

SmartTouch-XL to połączenie zaawansowanych głowic golących Speed-XL i

wyjątkowego systemu dopasowania do kształtu twarzy i brody SmartTouch, które

pozwala uzyskać doskonałe rezultaty golenia przy minimalnym podrażnieniu

skóry.

Niezwykle dokładna, nawet w trudno dostępnych miejscach

System dopasowania do kształtu twarzy SmartTouch: zapewnia szybkie i dokładne

golenie

Głowice golące Speed-XL: zapewniają szybkie i dokładne golenie

Bardzo dokładne

Technologia Super Lift & Cut

Goli nawet najkrótszy zarost

Precyzyjny system tnący

Dostosowuje się do każdego kształtu twarzy i szyi

Ruchome głowice golące

System Reflex Action

Golarkę wystarczy opłukać

Golarka z możliwością mycia w wodzie



Golarka elektryczna HQ9020/16

Zalety Dane techniczne

Technologia Super Lift & Cut

System podwójnych ostrzy golarki elektrycznej

unosi włosy i przycina je na linii skóry.

Precyzyjny system tnący

Golarka elektryczna jest wyposażona w

ultracienkie głowice ze szczelinami do golenia

dłuższych włosków i otworami chwytającymi

nawet najkrótszy zarost.

Ruchome głowice golące

Ostrza blisko skóry gwarantują wyjątkową

dokładność golenia.

System Reflex Action

Automatyczne dostosowanie do kształtu twarzy

i szyi zapewnia precyzyjne i delikatne golenie.

Golarka z możliwością mycia w wodzie

Golarka jest wodoszczelna, więc można ją

płukać pod bieżącą wodą.

System dopasowania do kształtu twarzy

SmartTouch

2 głowice golące dokładnie przylegają do

skóry, zapewniając szybkie i dokładne golenie.

Głowice golące Speed-XL

Dwa pierścienie golące zapewniają o 50%

większą powierzchnię golenia, oferując

szybsze i dokładniejsze golenie. *W

porównaniu do standardowych głowic

golących.

 

Doskonałe golenie

Zestaw do golenia: Precyzyjny system tnący,

Technologia Super Lift & Cut

Dopasowuje się do kształtu twarzy: System

dopasowania do kształtu twarzy SmartTouch,

System Reflex Action, Ruchome głowice

golące

Łatwa obsługa

Ładowanie: Działanie sieciowe

Czyszczenie: Możliwość mycia w wodzie

Akcesoria

Podstawa: Podstawka łazienkowa

Etui: Pokrowiec

Konserwacja: Szczoteczka do czyszczenia

Serwis

Wymienna głowica: Wymieniaj co 2 lata na

głowicę HQ9
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