
Elektrický holiaci
strojček

SmartTouch-XL

HQ9020

Výnimočne hladké oholenie
Perfektná hladkosť aj v najneprístupnejších oblastiach

Pre mužov, ktorí chcú len to najlepšie, kombinuje tento dvojhlavový holiaci strojček

SmartTouch-XL holiace hlavy Speed-XL s jedinečným systémom sledovania

kontúr SmartTouch pre hladké oholenie s menším podráždením.

Perfektná hladkosť aj v najneprístupnejších oblastiach

Systém sledovania kontúr SmartTouch: pre rýchle a efektívne oholenie

Holiace hlavy Speed-XL: pre rýchle a hladké oholenie

Pohodlné a hladké

Technológia Super Lift & Cut

Oholí aj najkratšie strnisko

Precízny strihací systém

Prispôsobí sa každej kontúre Vašej tváre a krku

Samostatne plávajúce holiace hlavy

Systém Reflex Action

Stačí jednoduché opláchnutie

Umývateľný holiaci strojček



Elektrický holiaci strojček HQ9020/16

Hlavné prvky Technické údaje

Technológia Super Lift & Cut

Dvojčepeľový holiaci systém nadvihne fúzy a

umožní pohodlné oholenie pod úroveň

pokožky.

Precízny strihací systém

Ultra tenké hlavy so štrbinami na oholenie

dlhých fúzov a otvory na oholenie aj toho

najkratšieho strniska.

Samostatne plávajúce holiace hlavy

Priložte čepele čo najbližšie k pokožke, čím

dosiahnete výnimočnú hladkosť.

Systém Reflex Action

Automaticky sa prispôsobí každej krivke vašej

tváre a krku pre flexibilné a hladšie oholenie.

Umývateľný holiaci strojček

Vodeodolný holiaci strojček sa dá jednoducho

opláchnuť pod vodovodným kohútikom.

Systém sledovania kontúr SmartTouch

Neustále udržiava 2 holiace hlavy v tesnom

kontakte s vašou pokožkou a umožňuje tak

rýchle a účinné oholenie.

Holiace hlavy Speed-XL

Dva holiace kruhy poskytujú o 50 % viac

holiacej plochy pre rýchle a hladké oholenie.

*V porovnaní so štandardnými holiacimi

hlavami.

 

Výkon pri holení

Holiaci systém: Precízny strihací systém,

Technológia Super Lift & Cut

Sledovanie kontúr: Systém sledovania kontúr

SmartTouch, Systém Reflex Action,

Samostatné plávajúce hlavy

Jednoducho sa používa

Nabíjanie: Káblový

Čistenie: Umývateľné

Príslušenstvo

Výmenná hlava: HQ9

Stojan: Stojan do kúpeľne

Puzdro: Mäkké puzdro

Údržba: Čistiaca kefa
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