
Elektrisk shaver

SmartTouch-XL

HQ9080

Den ultra tætte barbering
Perfekt tæt barbering, selv på svært tilgængelige steder

Til mænd, som kun vil have det bedste, tilbyder vi SmartTouch-XL med to hoveder,

som kombinerer de avancerede Speed-XL-skær med det unikke SmartTouch

Contour Following System, der giver dig en hurtig, glat og tæt barbering med

mindre irritation.

Perfekt tæt barbering, selv på svært tilgængelige steder

SmartTouch Contour-Following: til hurtig og effektiv barbering

Speed-XL-skær: Til en hurtig og tæt barbering

Behageligt tæt

Super Lift&Cut-teknologi

Barberer selv de korteste skægstubbe

Precision Cutting System

Tilpasser sig alle konturer i ansigtet og på halsen

Individuelt fleksible skær

Reflex Action System

Skylles nemt ren

Vaskbar shaver



Elektrisk shaver HQ9080/16

Vigtigste nyheder Specifikationer

Super Lift&Cut-teknologi

Super Lift&Cut-teknologi løfter hårene, så de

skæres af under hudniveau.

Precision Cutting System

Ultratynde skær til at barbere lange hår og

huller til at barbere selv de korteste stubbe.

Individuelt fleksible skær

De knivskarpe knive kommer tættere på din

hud, så du opnår en utrolig tæthed.

Reflex Action System

Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet

og på halsen og giver en fleksibel og mere

nænsom barbering.

Vaskbar shaver

Den vandtætte shaver kan nemt skylles under

vandhanen.

SmartTouch Contour-Following

Holder konstant de 2 skær tæt på huden, så du

opnår en hurtig og effektiv barbering.

Speed-XL-skær

De to skærspor giver en 50 % større

barberingsflade, så du opnår en hurtig og tæt

barbering. *sammenlignet med sædvanlige

roterende skær.

 

Barberingsresultat

Barberingssystem: Precision Cutting System,

Super Lift&Cut-teknologi

Konturfølgende: SmartTouch Contour-

Following, Reflex Action System, Individuelt

fleksible skær

Brugervenlig

Display: Indikator for fuldt opladet batteri,

Indikator for lavt batteriniveau,

Opladeindikator

Opladning: Med/uden ledning, Hurtig

opladning

Opladning: 1 time

Barberingstid: 26 dage

Rengøring: Vaskbar

Tilbehør

Stander: Praktisk holder

Etui: Blødt etui

Vedligeholdelse: Rensebørste
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