
Ξυριστική μηχανή

NIVEA FOR MEN

 
με ένδειξη ισχύος μπαταρίας

 
HS8020

Απαλό ξύρισμα, υγιές δέρμα
Σύστημα παροχής λοσιόν

Η λοσιόν ξυρίσματος NIVEA FOR MEN διανέμεται απευθείας στο δέρμα σας μέσω των

ξυριστικών κεφαλών και το ενυδατώνει κατά τη διάρκεια του ξυρίσματος. Η λοσιόν περιέχει

χαμομήλι και βιταμίνες για προστασία του δέρματός σας από ερεθισμούς

Ξύρισμα μέσα ή έξω από το ντουζ

Υγρό ξύρισμα

Σύστημα προστασίας δέρματος

Σύστημα παρακολούθησης περιγράμματος

Ενυδατικό και απαλό ξύρισμα

Σύστημα διανομής λοσιόν NIVEA FOR MEN

Εύκολη αναπλήρωση με λοσιόν ξυρίσματος

Ενσωματ. σύστημα αναπλήρωσης σωληναρίου

Εξαιρετική ολίσθηση

Δακτύλιοι ολίσθησης



Ξυριστική μηχανή NIVEA FOR MEN HS8020/18

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Σύστημα παρακολούθησης περιγράμματος

Το σύστημα εντοπισμού καμπυλών εντοπίζει

αυτόματα τις καμπύλες στο πρόσωπό σας για

προστασία από ερεθισμούς.

Δακτύλιοι ολίσθησης

Οι ξυριστικές κεφαλές διαθέτουν μοναδικούς

δακτύλιους ολίσθησης για ομαλότερη κίνηση της

ξυριστικής μηχανής στο πρόσωπό σας.

Σύστημα παροχής λοσιόν

Η ενυδατική λοσιόν ξυρίσματος NIVEA FOR MEN

διανέμεται απευθείας στο δέρμα σας

Ενσωματ. σύστημα αναπλήρωσης σωληναρίου

Απλά αντλήστε τη λοσιόν ξυρίσματος NIVEA FOR

MEN από το δοχείο αναπλήρωσης απευθείας στην

ξυριστική μηχανή NIVEA FOR MEN της Philips.

Υγρό ξύρισμα

Το ξύρισμα κατά τη διάρκεια του ντους εξοικονομεί

χρόνο και δίνει τη δροσερή αίσθηση του υγρού

ξυρίσματος.

 

Ισχυρό σύστημα

Αυτόματη επιλογή: 100-240 V

Χρόνος φόρτισης: 8 ώρα(ες)

Επαναφορτιζόμενη

Χρόνος ξυρίσματος: 30 λεπτό(ά)

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου

Ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά

Ένδειξη φόρτισης

Ένδειξη χαμηλού επιπέδου μπαταρίας

Ηλεκτρονικός διακόπτης on/off

Ηλεκτρονικός διακόπτης διανομής λοσιόν

Αξεσουάρ

Καπάκι προστασίας

Βάση φόρτισης

Σύστημα χαρτιού: DFU, φυλλάδιο εγγύησης

Τροφοδοτικό: HQ8500

Φυλλάδιο για γρήγορο ξεκίνημα

Δοκιμαστικό σωληνάριο λοσιόν ξυρίσματος: 28 ml

Φινίρισμα

Επίστρωση

Κάλυμμα λαβής που δεν γλιστράει: Ελαστικό

Σύστημα ξυρίσματος

Σύστημα Lift & Cut

Αθόρυβη ισχύς

Πλένεται

Σύστημα διανομής λοσιόν NIVEA FOR MEN

Ανταλλακτική μονάδα ξυρίσματος: HS85

Ενσωματ. σύστημα αναπλήρωσης σωληναρίου

Δοχείο αναπλήρωσης λοσιόν ξυρίσματος: HS800

Αυτόματη ρύθμιση δοσολογίας λοσιόν

Υγρό ξύρισμα

Σύστημα παρακολούθησης περιγράμματος

Δακτύλιοι ολίσθησης

Συσκευασία

Κουτί πυροσωλήνων

Μπλίστερ
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