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SmartTouch-XL

HQ9190CC

Cel mai bun aparat de ras de la producătorul nr. 1 în lume

Precis, chiar şi în zonele greu de atins

Pentru bărbaţii care nu acceptă decât ce este mai bun, SmartTouch-XL combină capetele de bărbierit Speed-XL

cu sistemul unic de urmărire a conturului SmartTouch pentru bărbierit precis, chiar şi în zonele greu accesibile.

Precizie perfectă pentru a ajunge în locuri greu de accesat

Sistemul de urmărire a conturului SmartTouch, pentru un bărbierit rapid şi eficient

Capetele de bărbierire Speed-XL, pentru un bărbierit rapid şi precis

Previne iritaţiile pielii/Piele sensibilă

Sistemul Personal Comfort Control se adaptează tipului dvs. de piele

Rade şi cele mai mici fire de păr

Sistem de tăiere precis

Eficient şi confortabil

Tehnologia Super Lift & Cut®

Urmăreşte fiecare linie a feţei şi a gâtului

Sistem Reflex Action

Capete plutitoare individuale
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Specificaţii Repere

Sistem de bărbierire

Urmărire a conturului SmartTouch

Capete de bărbierit Speed-XL

Personal Comfort Control

Sistem Reflex Action®

Capete plutitoare individuale

Sistem de tăiere precis

Tehnologia Super Lift & Cut®

Lavabil

Capete necorozive

Suport detaşabil

Articulaţie puternică pentru suport basculant

Funcţionare silenţioasă

Fără vibraţii

Cameră de colectare a părului

Cap de rezervă: HQ9

Sistem de curăţare cu jet

Igienic: îndepărtează firele de păr cu putere,

prin spălare

Lubrifiază: întreţine lamele, pentru

performanţă de vârf

Încărcat complet: încărcare automată, rapidă

Soluţie de curăţare cu jet inclusă: pentru o

curăţare până la o lună

LED de curăţare portocaliu

LED de încărcare verde

Semn de avertisment pentru lichid de

curăţare redusă automată

Sistem de alimentare

Reîncărcabil/Alimentare

Durată de încărcare: 1 ore

Durată de bărbierire: Până la 30 zi(le)

Încărcare rapidă

Selectare automată V100-240

Încărcare la joasă tensiune în

ambarcaţiune/maşină

Acumulatori Li-ion ecologici, reîncărcabili

Caracteristici electronice

Afişaj multifuncţional LCD: Bicolor

Indicator cu cadran pentru confort

Dispozitiv de blocare pentru transport

Indicator luminos pentru înlocuirea capetelor

de bărbierit

Indicator pentru curăţare

Indicator luminos capacitate baterie

Indicator baterie descărcată

Indicator baterie încărcată

Indicaţie de încărcare

Mod demonstraţie

Comutator de pornire/oprire electronic

Finisaj

Email magnetic

Finisaj de excepţie

Culoare: Magnetech magnetic

Afişaj cromat

Mâner de cauciuc

Accesorii

Lamă de tuns pop-up

Husă moale de călătorie

Capac de protecţie

Perie de curăţat

Ansamblu săculeţ

Greutate şi dimensiuni

F-Box

Urmărire a conturului SmartTouch

Menţine constant cele 3 capete de bărbierire

în contact cu pielea dumneavoastră, pentru o

radere rapidă şi eficientă.

Capete de bărbierit Speed-XL

Cele trei lame de bărbierire oferă o suprafaţă

de bărbierire cu 50% mai mare pentru un

bărbierit mai rapid şi mai precis. * comparat cu

capetele de bărbierire rotative standard

Personal Comfort Control

Sistemul Personal Comfort Control adaptează

aparatul de ras la tipul dvs. de piele. Selectaţi

setarea Normal pentru o bărbierire netedă,

rapidă şi confortabilă. Selectaţi Sensitive

pentru o bărbierire netedă cu un confort

maxim al pielii.

Tehnologia Super Lift & Cut®

Sistemul cu două lame ridică firele de păr

pentru a putea bărbieri confortabil sub nivelul

pielii.

Sistem de curăţare cu jet

Un bărbierit superior, zi de zi. Sistemul de

curăţare cu jet curăţă, întreţine şi încarcă

automat aparatul dvs. de ras.
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