
Elektrisch
scheerapparaat

SmartTouch-XL

HQ9070

Ultraglad scheren
Ultraglad, zelfs op moeilijk te bereiken plekken

Voor mannen die alleen het beste van het beste willen, combineert de

SmartTouch-XL de geavanceerde Speed-XL-scheerhoofden met het unieke

SmartTouch-contourvolgsysteem voor een snel en ultraglad scheerresultaat

zonder huidirritatie.

Ultraglad, zelfs op moeilijk te bereiken plekken

Contourvolgend SmartTouch-systeem: voor een snelle, effectieve scheerbeurt

Speed XL-scheerhoofden: voor een snelle, nauwkeurige scheerbeurt

Comfortabel en nauwkeurig

Super Lift & Cut-technologie

Scheert zelfs de kortste stoppelhaartjes

Precisiescheersysteem

Volgt alle contouren van uw gezicht en hals

Afzonderlijke scheerhoofden

Reflex Action-systeem

Eenvoudig schoon te spoelen

Afspoelbaar scheerapparaat



Elektrisch scheerapparaat HQ9070/16

Kenmerken Specificaties

Super Lift & Cut-technologie

Het systeem met twee mesjes tilt de haren op

om ze moeiteloos tot onder het huidoppervlak

af te scheren.

Precisiescheersysteem

Ultradunne scheerhoofden met sleuven voor

het scheren van lange haren en gaatjes voor

de kortste stoppels.

Afzonderlijke scheerhoofden

Plaats de haarscherpe mesjes dichter tegen

uw huid voor een uitzonderlijk gladde

scheerbeurt.

Reflex Action-systeem

Volgt automatisch de contouren van uw gezicht

en nek, voor flexibel en aangenaam scheren.

Afspoelbaar scheerapparaat

Het waterdichte scheerapparaat kan eenvoudig

onder de kraan worden afgespoeld.

Contourvolgend SmartTouch-systeem

Houdt de 2 scheerhoofden dicht op uw huid

voor een snelle en effectieve scheerbeurt.

Speed-XL-scheerhoofden

De twee scheerringen hebben 50% meer

scheeroppervlakte zodat u zich snel kunt

scheren. *In vergelijking met standaard

roterende scheerhoofden.

 

Scheerresultaten

Scheersysteem: Precisiescheersysteem,

Super Lift & Cut-technologie

Volgt de contouren: Contourvolgend

SmartTouch-systeem, Reflex Action-systeem,

Afzonderlijke scheerhoofden

Gebruiksgemak

Scherm: Batterij vol-indicator, Oplaadindicator

Opladen: Met snoer/snoerloos, Snel opladen,

Met snoer

Opladen: 1 uur

Scheertijd: 26 dagen

Schoonmaken: Wasbaar

Ontwerp

Afwerking: Multifunctioneel chromen scherm

Accessoires

Standaard: Standaard voor in de badkamer

Etui: Zacht opbergetui

Onderhoud: Reinigingsborsteltje
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