
Електрическа

самобръсначка

SmartTouch-XL

HQ9070

Свръхгладко бръснене
Идеално гладко, дори на трудни за достъп места

За мъже, които искат само най-доброто, тази самобръсначка с две глави SmartTouch-XL

съчетава авангардните бръснещи глави Speed-XL с уникалната система за следване на

контура SmartTouch, за бързо и гладко бръснене с по-слабо дразнене.

Идеално гладко дори на трудни за достъп места

Система SmartTouch за следване на контурите: за бързо и ефикасно бръснене

Бръснещи глави Speed-XL: за бързо и гладко бръснене

Гладко и удобно

Технология Super Lift & Cut

Бръсне дори най-слабо наболата брада

Прецизна режеща система

Нагажда се към всяка извивка на лицето и врата Ви

Самостоятелно плаващи глави

Система Reflex Action

Просто се изплаква

Миеща се самобръсначка
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Технология Super Lift & Cut

Системата с две ножчета повдига косъмчетата за по-

удобно отрязване под нивото на кожата.

Прецизна режеща система

Ултратънки глави с прорези за бръснене на дългите

косми и отвори за бръснене дори на най-късата

набола брада.

Самостоятелно плаващи глави

Подравнява бръсначите по-близо до кожата за

постигане на изключително гладко бръснене

Система Reflex Action

Автоматично се нагажда към всяка извивка на лицето

и врата ви - за гъвкаво и по-гладко бръснене.

Миеща се самобръсначка

Водоустойчивата самобръсначка може да се почиства

безопасно под чешмата.

Следване на контура SmartTouch

Поддържа постоянно 2-те бръснещи глави в близък

контакт с кожата за бързо и ефикасно бръснене.

Бръснещи глави Speed-XL

Двата пръстена осигуряват 50% по-голяма бръснеща

повърхност за бързо и гладко бръснене. *В сравнение

със стандартните ротационни бръснещи глави.

 

Работа при бръснене

Система за бръснене: Прецизна режеща система,

Технология Super Lift & Cut

Следване на контура: Следване на контура

SmartTouch, Система Reflex Action, Самостоятелно

плаващи глави

Лесна употреба

Дисплей: Индикатор за заредена батерия,

Индикатор за зареждане

Зареждане: С кабел/без кабел, Бързо зареждане, С

кабел

Зареждане: 1 час

Време за бръснене:

26 дни

Чистене: Миеща се

Дизайн

Обработка: Многоцелеви хромиран дисплей

Аксесоари

Глава за замяна: HQ9

Стойка: Стойка за баня

Калъф: Мека торбичка

Поддръжка: Четка за почистване
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