
Самобръсначка NIVEA

FOR MEN

 
тръбен тример за прецизно

оформяне

 
HS8040

Гладко бръснене, здрава кожа
Система за впръскване на лосион

Лосионът NIVEA FOR MEN се впръсква през бръснещите глави директно в кожата, като я

овлажнява по време на бръсненето. Лосионът съдържа лайка и витамини, за да предпазва

кожата от възпаление

Хидратиране и успокояване при бръснене

Система за разпръскване на лосион NIVEA FOR MEN

Лесно презареждане с лосион за бръснене

Система за презареждане с лосион

Система за защита на кожата

Система за следване на контурите

Великолепно плъзгане

Плъзгащи пръстени

За употреба под и извън душа

Мокро бръснене
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Акценти Спецификации

Система за впръскване на лосион за бръснене

Овлажняващият лосион за бръснене NIVEA FOR

MEN се впръсква направо върху кожата Ви

Система за презареждане с лосион

Просто напомпайте лосиона за бръснене NIVEA FOR

MEN от флакона направо в самобръсначката Philips

NIVEA FOR MEN.

Система за следване на контурите

Flex Tracker автоматично следи контура на лицето ви

и помага за предпазване от възпаление на кожата.

Плъзгащи пръстени

Бръснещите глави са с уникални плъзгащи пръстени,

които спомагат за гладкото движение на

самобръсначката по лицето Ви.

Мокро бръснене

Бръсненето под душа ви спестява време и ви

осигурява свежестта на мокторо бръснене.

 

Работни показатели при бръснене

Система за бръснене: Технология Lift & Cut

Следване на контура на лицето: Система за

следване на контурите

Комфорт за кожата: Система за разпръскване на

лосион NIVEA FOR MEN, Плъзгащи пръстени

Оформяне: Машинка за фино подстригване, нежна

към кожата

Лесна употреба

Дисплей: Индикатор за заредена батерия,

Индикатор за изтощена батерия, Индикатор за

зареждане, Заключване при пътуване

Зареждане: Акумулаторна батерия, Бързо

зареждане, Без кабел

Зареждане: 4 часа

На мокро и сухо: За използване под душа

Време за бръснене:

13 дни

Почистване: Миеща се

Дизайн

Повърхност: Лак

Аксесоари

Кремове и лосиони: 28 мл стартов флакон с

омекотител за бръснене

Стойка: Поставка за зареждане

Калъф: Мека торбичка

Поддръжка: Предпазна капачка

Мощност

Време на работа: 40 мин.
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