
elektromos borotva

SmartTouch-XL

HQ9160

A legjobb borotva a világelsőtől!
Tökéletesen alapos, még a nehezen hozzáférhető helyeken is

A tökéletes megoldásokat kedvelő férfiak számára a SmartTouch-XL borotva speciális Speed-XL körkéseket és

az egyedülálló SmartTouch kontúrkövető rendszert kínálja a tökéletesen alapos és kíméletes borotválkozáshoz.

Tökéletesen alapos, még a nehezen hozzáférhető helyeken is

SmartTouch kontúrkövetés

Speed-XL körkések 50 %-kal nagyobb borotválási felülettel

Megakadályozza a bőrirritációt / Érzékeny bőr

A testreszabott kényelmi funkció igazodik a bőrtípushoz.

A legrövidebb borostát is leborotválja

Precíziós vágórendszer

Kényelmes és alapos

Super Lift & Cut® technológia

Illeszkedik az arc és a nyak minden görbületéhez

Reflex Action rendszer

Egymástól függetlenül mozgó körkések



elektromos borotva HQ9160/16

Fénypontok Műszaki adatok

SmartTouch kontúrkövetés

Folyamatosan szorosan közel tartja a három

borotvafejet a bőrhöz a gyors és hatékony

borotválásért.

Speed-XL körkések

A háromsávos körkés 50 %-kal nagyobb

borotválási felületet biztosít a gyors és alapos

borotválkozáshoz. *a normál körkéses

borotvafejekhez képest.

Testre szabott kényelmi funkció

A testreszabott kényelmi funkció a

bőrtípusához igazítja a borotvát. A „Normál”

beállítással gyorsan és alaposan simára

borotválhatja bőrét. Válassza az „Érzékeny”

beállítást a kellemesen sima, és maximálisan

bőrkímélő borotválkozáshoz.

Super Lift & Cut® technológia

A kettős vágóél-rendszer segítségével az első

kés megemeli a szőrt, a második pedig a

bőrfelszín alatt vágja el.

Borotválkozási rendszer

SmartTouch kontúrkövetés

Speed-XL körkések

Testre szabott kényelmi funkció

Reflex Action® rendszer

Egymástól függetlenül mozgó körkések

Precíziós vágórendszer

Super Lift & Cut® technológia

Mosható

Rozsdamentes fejek

Levehető tartó

Csuklópánt a billenőfedeles tartóhoz

Csendes üzemelés

Rázkódásmentes

Szőrgyűjtő

Cserélhető fej: HQ9

Tápellátás

Vezeték nélküli és vezetékes használat

Töltési idő: 1 óra

Borotválkozási idő: Maximum 30 nap

Gyorstöltés

Automatikus feszültségválasztás: 100-240 V

Kisfeszültségű hajós vagy autós töltés

Környezetbarát Li-ion akkumulátor

Elektronikus funkciók

7 LED-es kijelző

Körkéscserére emlékeztető jelzés

Tisztításra emlékeztető jelzés

Akkumulátorkapacitás jelzőfénye

Alacsony akkutöltöttség jelzőfény

Akku feltöltve jelzés

Töltés kijelzése

Elektromos be- és kikapcsoló

Kidolgozás

Lakkozott felület

Szín: Ultrakék

Gumifogantyú

Tartozékok

Felpattintható pajeszvágó

Utazótok

Védősapka

Tisztító kefe

Papírkészlet

Tömeg és méretek

Csomagolás

Bliszter
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