
Самобръсначка NIVEA

FOR MEN

 
Индикатор за батерията

 

HS8420/23 Гладко бръснене, здрава кожа
Овлажнява кожата по време на бръснене

Електрическата самобръсначка Philips следва с лекота контурите на лицето ви за гладко

бръснене, а пръстените действат с разтягане и повдигане, за да подготвят кожата за

отлично бръснене. Новият лосион предпазва кожата от възпаление.

Овлажнява кожата по време на бръснене

Овлажнява кожата по време на бръснене

Бръснене и под душа

Горещата вода разтваря порите на кожата и осигурява гладко бръснене

Леко следва контурите на лицето ви

Леко следва контурите на лицето ви

Превъзходно гладко бръснене

Чудесно бръснене чрез модела за разтягане и повдигане

Лесно допълване на лосион и зареждане

Лесно презареждане с лосион за бръснене



Самобръсначка NIVEA FOR MEN HS8420/23

Акценти Спецификации

Овлажнява по време на бръснене

Лосионът NIVEA FOR MEN се впръсква през

бръснещите глави и по този начин овлажнява кожата

по време на бръснене. Лосионът съдържа Natural

Microtec, който предпазва кожата от възпаление.

За гладко бръснене

Леко следва контурите на лицето ви и осигурява

гладко бръснене, дори на труднодостъпните места

Разтяга кожата и повдига косъмчетата

Бръснещите глави са с уникални пръстени за

разтягане и повдигане, с които се постига по-гладко

бръснене.

Горещата вода разтваря порите

Можете да се бръснете и под душа: Горещата вода

разтваря порите на кожата, с което се постига гладко

бръснене.

Сменяема касета

Просто напомпайте лосиона за бръснене NIVEA FOR

MEN от флакона направо в усъвършенстваната

система за защита на кожата.

 

Работни показатели при бръснене

Система за бръснене: Технология Lift & Cut

Следване на контура: Система за следване на

контурите

SkinComfort: Система за впръскване на лосион

NIVEA FOR MEN, Плъзгащи пръстени

Лесна употреба

Дисплей: Индикатор за заредена батерия,

Индикатор за изтощена батерия, Индикатор за

зареждане

Зареждане: Акумулаторна, Безжични

Зареждане: 8 часа

Мокро и сухо: За използване под душа

Време за бръснене:

10 дни

Почистване: За многократна употреба

Дизайн

Дизайн: Лак

Цвят: Синьо

Аксесоари

Кремове и лосиони: 28 мл стартов флакон с

омекотител за бръснене

Стойка: Поставка за зареждане

Поддръжка: Предпазна капачка

Захранване

Време на работа: 30 Мин.

Сервиз

Сменяема глава: Подменяйте всяка година с HS85

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят

без предупреждение. Търговските марки са

собственост на Koninklijke Philips N.V. или

на съответните си притежатели.

Дата на издаване 2019‑07‑17

Версия: 5.4.1

12 NC: 0000 000 00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

