
NIVEA FOR MEN-
shaver

 

Batteriindikator

 

HS8420/23

Glat barbering, sund hud
Giver huden fugt, mens du barberer dig

Denne Philips elektriske shaver følger blidt ansigtets konturer, så du får en tæt

barbering, og ringene har et stræk-og-løft-mønster, der gør huden klar til en

fantastisk barbering. Den nye lotion beskytter huden mod irritation.

Giver huden fugt, mens du barberer dig

Giver huden fugt, mens du barberer dig

Barber dig i eller uden for badet

Varmt vand åbner dine porer, så du får en tæt barbering

Følger skånsomt ansigtets konturer

Følger skånsomt ansigtets konturer

En fantastisk tæt barbering

Stræk-og-løft-mønstre giver en god barbering

Nem genopfyldning af lotion og opladning

Nem lotion-refill



NIVEA FOR MEN-shaver HS8420/23

Vigtigste nyheder Specifikationer

Fugter, mens du barberer dig

NIVEA FOR MEN-lotion fordeles gennem

skæret direkte på huden, så den fugtes, mens

den barberes. Lotionen indeholder Natural

Microtec, der beskytter huden mod irritation.

Sikrer en tæt barbering

Følger skånsomt ansigtets konturer og giver en

tæt barbering, selv på svært tilgængelige

steder

Strækker huden og løfter hårene

Skærene har unikke ringe med et stræk-og-

løft-mønster, der bidrager til en god barbering

Varmt vand åbner porerne

Du kan barbere dig i og udenfor bruseren.

Varmt vand åbner dine porer, og giver en

tættere barbering.

Udskiftelig tube

Du pumper NIVEA FOR MEN-fugtighedslotion

direkte fra genopfyldningsflasken ind i

Advanced Skin Protection-systemet.

 

Barberingsresultat

Barberingssystem: Lift&Cut-teknologi

Konturfølgende: Flex Tracker-system

Blid mod huden: NIVEA FOR MEN lotion

dispenser-system, Glide Rings

Brugervenlig

Display: Indikator for fuldt opladet batteri,

Indikator for lavt batteriniveau,

Opladeindikator

Opladning: Genopladelig, Ledningsfri

Opladning: 8 timer

Wet & Dry: Brug i badet

Barberingstid: 10 dage

Rengøring: Vaskbar

Design

Overflade: Lak

Farve: Blå

Tilbehør

Creme og lotion: Startdåse med 28 ml

shaving-lotion

Stander: Opladestander

Vedligeholdelse: Beskyttelsesdæksel

Strøm

Driftstid: 30 min

Service

Udskiftningsskær: Udskift hvert år med HS85
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