
Elektromos borotva

SmartTouch-XL

HQ9070

A tökéletesen alapos borotválkozás
Tökéletesen alapos, még a nehezen hozzáférhető helyeken is

A tökéletes megoldásokat kedvelő férfiak számára a kétkörkéses SmartTouch-XL

borotva a speciális Speed-XL körkéseket és az egyedülálló SmartTouch

kontúrkövető rendszert kínálja a gyors és alapos borotválkozáshoz kisebb

irritációval.

Tökéletesen alapos, még a nehezen hozzáférhető helyeken is

SmartTouch kontúrkövetés: a gyors és hatékony borotválásért

Speed-XL körkések: a gyors és alapos borotválásért

Kényelmes és alapos

Super Lift & Cut technológia

A legrövidebb borostát is leborotválja

Precíziós vágórendszer

Illeszkedik az arc és a nyak minden hajlatához

Egymástól függetlenül mozgó körkések

Reflex Action rendszer

Csapvízzel tisztítható

Lemosható borotva



Elektromos borotva HQ9070/16

Fénypontok Műszaki adatok

Super Lift & Cut technológia

A kettős vágóélrendszer első kése megemeli a

szőrszálat, a második pedig a bőrfelszín alatt

vágja el.

Precíziós vágórendszer

A hihetetlenül vékony körkések résein a hosszú

szőrszálakat, a lyukakon pedig a legrövidebb

borostát borotválja le.

Egymástól függetlenül mozgó körkések

A borotvaéles pengéket közelebb viszi a

bőrfelszínhez, a kivételesen alapos

borotválkozásért.

Reflex Action rendszer

Automatikusan illeszkedik az arc és a nyak

minden hajlatához, a flexibilis, egyenletes

borotválkozásért.

Lemosható borotva

A vízálló borotva folyóvízben egyszerűen

leöblíthető.

SmartTouch kontúrkövetés

Folyamatosan szorosan közel tartja a két

körkést a bőrhöz a gyors és hatékony

borotválásért.

Speed-XL körkések

A kétsávos körkés 50 %-kal nagyobb

borotválási felületet biztosít a gyors és alapos

borotválkozáshoz. *a normál körkéses

borotvafejekhez képest.

 

Borotválási teljesítmény

Borotválkozási rendszer: Precíziós

vágórendszer, Super Lift & Cut technológia

Kontúrkövetés: SmartTouch kontúrkövetés,

Reflex Action rendszer, Egymástól függetlenül

mozgó körkések

Könnyen használható

Kijelző: Akkumulátor feltöltöttségét jelző fény,

Töltést jelző fény

Töltés: Vezetékkel / vezeték nélkül,

Gyorstöltés, Vezetékes

Töltés: 1 órás

Borotválkozási idő: 26 nap

Tisztítás: Mosható

Tervezés

Kidolgozás: Többfunkciós krómozott kijelző

Tartozékok

Cserélhető fej: HQ9

Állvány: Fürdőszobai tartó

Hordtáska: Puha hordtáska

Karbantartás: Tisztító kefe
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