
elektrický holiaci
strojček

SmartTouch-XL

HQ9190

Najlepší holiaci strojček od svetovej jednotky
Perfektná hladkosť aj v najneprístupnejších oblastiach

Pre mužov, ktorí chcú len to najlepšie, kombinuje tento dvojhlavový holiaci strojček SmartTouch-XL holiace hlavy

Speed-XL s jedinečným systémom sledovania kontúr SmartTouch pre hladké oholenie s menším podráždením.

Perfektná hladkosť aj v najneprístupnejších oblastiach

Systém sledovania kontúr SmartTouch

Holiace hlavy Speed-XL prinášajú o 50 % viac holiacej plochy

Predchádza podráždeniu pokožky/Na citlivú pokožky

Personal Comfort Control sa prispôsobí typu vašej pokožky

Oholí aj najkratšie strnisko

Precízny strihací systém

Pohodlné a hladké

Technológia Super Lift & Cut®

Prispôsobí sa každej kontúre Vašej tváre a krku

Systém Reflex Action

Samostatne plávajúce holiace hlavy
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Hlavné prvky Technické údaje

Systém sledovania kontúr SmartTouch

Neustále udržiava 3 holiace hlavy v tesnom

kontakte s vašou pokožkou a umožňuje tak

rýchle a účinné oholenie.

Holiace hlavy Speed-XL

Tri holiace kruhy poskytujú o 50 % viac

holiacej plochy pre rýchle a hladké oholenie.

*V porovnaní so štandardnými holiacimi

hlavami

Personal Comfort Control

Personal Comfort Control prispôsobí holiaci

strojček typu vašej pokožky. Vyberte

nastavenie „Normal (Normálne)“ pre rýchle a

komfortne hladké oholenie. Vyberte nastavenie

„Sensitive (Citlivé)“ pre hladké oholenie pre

maximálne pohodlie pokožky.

Technológia Super Lift & Cut®

Dvojčepeľový holiaci systém nadvihne fúzy a

umožní pohodlné oholenie pod úroveň

pokožky.

Holiaci systém

Systém sledovania kontúr SmartTouch

Holiace hlavy Speed-XL

Personal Comfort Control

Systém Reflex Action®

Samostatne plávajúce holiace hlavy

Precízny strihací systém

Technológia Super Lift & Cut®

Umývateľné

Nehrdzavejúce hlavy

Odnímateľné puzdro

Výkonný záves pre výklopnú hornú konzolu

Tichý výkon

Bez vibrácií

Komora na zachytávanie fúzov

Výmenná hlava: HQ9

Systém napájania

Nabíjateľný/na sieť

Čas nabíjania: 1 hodina(y)

Doba holenia: Až do 30 deň (dní)

Rýchle nabíjanie

Automatický výber napätia 100-240 V

Nízkonapäťové nabíjanie na lodi/v aute

Nabíjateľné Li-ion články šetriace životné

prostredie

Elektronické funkcie

Multifunkčný LCD displej: Dvojfarebné

Komfortne čitateľný displej

Cestový zámok

Indikátory výmeny holiacich hláv

Indikátor čistenia

Indikátor kapacity batérie

Indikácia slabej batérie

Indikácia nabitej batérie

Indikácia nabíjania

Demo režim

Elektronický vypínač

Povrchová úprava

Lakované magnetické prevedenie

Lakovaná povrchová úprava

Farba: Atraktívne magnetické

Pochrómovaný displej

Gumená rukoväť

Príslušenstvo

Puzdro z nehrdzavejúcej ocele

Nabíjací stojan s hodinami

Výklopný zastrihávač

Ochranný kryt

Čistiaca kefa

Papierový plán zloženia

Hmotnosť a rozmery

Darčekové balenie
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