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Barzdaskutė NIVEA 
VYRAMS

HS8040
Glotnus skutimasis, sveika oda

Drėkinantis ir raminantis skutimasis
• NIVEA FOR MEN kondicionieriaus išskyrimo sistema

Patogus skutimosi kondicionieriaus papildymas
• Integruota kameros papildymo sistema

Odos apsaugos sistema
• „Flex Tracker“ sistema

Tobulas slydimas
• Slydimo žiedai

Skutimasis po dušu ir kitose vietose
• Drėgnas skutimasis
 



 NIVEA FOR MEN kondicionieriaus 
išskyrimo sistema

NIVEA FOR MEN skutimosi kondicionierius 
išskiriamas tiesiog ant odos, kad skutantis drėkintų ją 
ir ramintų. Jo sudėtyje yra vitaminų ir ramunėlių, kad 
palaikytų gerą jūsų odos būklę ir sveiką išvaizdą.

Integruota kameros papildymo sistema

Paprasčiausiai įpumpuokite NIVEA FOR MEN 
skutimosi kondicionieriaus iš papildymo indo į „Cool 
Skin“ barzdaskutę.

„Flex Tracker“ sistema

„Flex Tracker“ automatiškai atkartoja jūsų veido 
įlinkius ir padeda apsisaugoti nuo odos sudirginimo.

Slydimo žiedai

Skutimo galvutės turi unikalius slydimo žiedus, kurie 
padeda barzdaskutei lengvai slysti jūsų veidu.

Drėgnas skutimasis

Skutimasis duše taupo laiką ir suteikia naują drėgno 
skutimosi pojūtį.
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Specifikacijos
Skutimo sistema
• NIVEA FOR MEN kondicionieriaus išskyrimo 

sistema
• Integruota kameros papildymo sistema
• „Flex Tracker“ sistema
• Slydimo žiedai
• Plaunamas
• Keičiamas skutimo įtaisas: HS85
• Skutimosi kondicionieriaus papildymo indas: 

HS800
• Pakėlimo ir kirpimo sistema
• Automatinis kondicionieriaus dozavimas
• Tyliai veikia
• Drėgnas skutimasis

Maitinimo sistema
• Pakartotinai įkraunamas
• Įkrovimo laikas: 4 valanda (valandos)
• Skutimosi trukmė: 40 minutė (s)
• Greitas įkrovimas
• Automatinis pasirinkimas: 100-240 V
• Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius

Elektroninės funkcijos
• Elektroninis įjungimo / išjungimo mygtukas
• Elektroninis kondicionieriaus išskyrimo mygtukas
• Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius
• Išsikrovusio akumuliatoriaus indikatorius
• Įkrovos rodymas
• Transportavimo fiksatorius

Apdaila
• Poliruota
• Apsaugota nuo slydimo rankenos danga: Moderni 

sluoksniuotos gumos su integruota folija

Priedai
• koreguojantis lenktas peiliukas
• Įkrovimo stovas: Įskaitant kirptuvo laikiklį
• Maitinimo laido kištukas: HQ8500
• Kelioninis krepšelis
• Apsauginis dangtelis
• Greito įjungimo instrukcija
• Popierinis dėklas: DFU, garantijos lapelis
• Skutimosi kondicionieriaus atsargų indas: 28 ml

Pakuotė
• Sujungimo blokas
•

Išleidimo data 2009-08-14

Versija: 3.0.1

12 NC: 8858 040 17000

© 2009 „Koninklijke Philips Electronics N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių 
ženklai yra „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ ar jų 
atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com
Ypatybės
Barzdaskutė NIVEA VYRAMS
  

http://www.philips.com

