
Ξυριστική μηχανή

NIVEA FOR MEN

 
με ένδειξη ισχύος μπαταρίας

 

HS8420/23 Απαλό ξύρισμα, υγιές δέρμα
Ενυδατώνει το δέρμα κατά το ξύρισμα

Αυτή η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή Philips ακολουθεί απαλά το περίγραμμα του προσώπου

σας για βαθύ ξύρισμα, ενώ οι δακτύλιοι προετοιμάζουν το δέρμα, τεντώνοντας την επιφάνεια

και ανασηκώνοντας τις τρίχες, για τέλειο αποτέλεσμα. Η νέα λοσιόν προστατεύει το δέρμα

από ερεθισμούς.

Ενυδατώνει το δέρμα κατά το ξύρισμα

Ενυδάτωση του δέρματος κατά το ξύρισμα

Ξύρισμα μέσα και έξω από το ντους

Το ζεστό νερό ανοίγει τους πόρους και προσφέρει βαθύ ξύρισμα

Ακολουθεί απαλά το περίγραμμα του προσώπου σας

Ακολουθεί απαλά το περίγραμμα του προσώπου σας

Εξαιρετικά βαθύ ξύρισμα

Δακτύλιοι Stretch and Lift για υπέροχο ξύρισμα

Εύκολη αναπλήρωση λοσιόν και φόρτιση

Εύκολη αναπλήρωση με λοσιόν ξυρίσματος



Ξυριστική μηχανή NIVEA FOR MEN HS8420/23

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Ενυδάτωση κατά το ξύρισμα

Η λοσιόν NIVEA FOR MEN διανέμεται απευθείας στο

δέρμα σας μέσω των ξυριστικών κεφαλών και το

ενυδατώνει κατά τη διάρκεια του ξυρίσματος. Η

λοσιόν περιέχει Natural Microtec για προστασία του

δέρματός σας από ερεθισμούς

Για βαθύ ξύρισμα

Ακολουθεί απαλά το περίγραμμα του προσώπου σας

για βαθύ ξύρισμα ακόμα και στις πιο δύσκολες

περιοχές

Τεντώνει το δέρμα και ανασηκώνει τις τρίχες

Οι ξυριστικές κεφαλές είναι εξοπλισμένες με

δακτύλιους Stretch and Lift για υπέροχο ξύρισμα

Το ζεστό νερό ανοίγει τους πόρους

Μπορείτε να ξυριστείτε μέσα και έξω από το ντους.

Το καυτό νερό ανοίγει τους πόρους και προσφέρει

βαθύ ξύρισμα

Ανταλλακτικό

Αντλήστε απλά τη λοσιόν ξυρίσματος NIVEA FOR

MEN από το δοχείο αναπλήρωσης απευθείας στο

προηγμένο σύστημα προστασίας δέρματος.

 

Απόδοση ξυρίσματος

Σύστημα ξυρίσματος: Τεχνολογία Lift & Cut

Παρακολούθηση περιγράμματος: Σύστημα

παρακολούθησης περιγράμματος

Περιποίηση δέρματος: Σύστημα διανομής λοσιόν

NIVEA FOR MEN, Δακτύλιοι ολίσθησης

Ευκολία στη χρήση

Οθόνη: Ένδειξη πλήρους στάθμης μπαταρίας.,

Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας, Ένδειξη

φόρτισης

Φόρτιση: Επαναφορτιζόμενη, Χωρίς καλώδιο

Φόρτιση: 8 ώρες

Υγρή και στεγνή χρήση: Χρήση στο ντους

Χρόνος ξυρίσματος:

10 ημέρες

Καθάρισμα: Πλενόμενα

Σχεδιασμός

Φινίρισμα: Επίστρωση

Χρώμα: Μπλε

Αξεσουάρ

Κρέμες και λοσιόν: Μίνι συσκευασία λοσιόν

ξυρίσματος 28 ml

Βάση: Βάση φόρτισης

Συντήρηση: Καπάκι προστασίας

Ρεύμα

Χρόνος λειτουργίας: 30 λεπτό

Συντήρηση

Ανταλλακτική κεφαλή: Αντικαθιστάτε κάθε 1 έτος με

HS85
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