
NIVEA FOR MEN-
scheerapparaat

 

met batterijlampje

 

HS8420

Glad scheren, gezonde huid
Hydrateert de huid tijdens het scheren

Het Philips HS8420 elektrische scheerapparaat volgt soepel alle contouren van uw

gezicht voor een glad scheerresultaat. De ringen met Stretch & Lift-patroon

bereiden de huid voor op een aangename scheerbeurt. De nieuwe conditioner

beschermt de huid tegen irritatie.

Hydrateert de huid tijdens het scheren

Hydrateer uw huid tijdens het scheren

Ook onder de douche te gebruiken

Heet water opent uw poriën voor een gladder scheerresultaat

Volgt voorzichtig de contouren van uw gezicht

Volgt voorzichtig de contouren van uw gezicht

Optimaal glad scheerresultaat

Stretch & Lift-patroon voor een fantastisch scheerresultaat

Eenvoudig opladen en lotion bijvullen

Eenvoudig navulsysteem voor scheerlotion



NIVEA FOR MEN-scheerapparaat HS8420/29

Kenmerken Specificaties

Hydrateren tijdens het scheren

NIVEA FOR MEN-conditioner wordt door de

scheerhoofden rechtstreeks op uw huid

aangebracht, waardoor uw huid tijdens het

scheren wordt gehydrateerd. De conditioner

bevat Natural Microtec. Dit beschermt uw huid

tegen irritatie.

Voor een glad scheerresultaat

Volgt voorzichtig de contouren van uw gezicht

voor een glad scheerresultaat, zelfs op moeilijk

te bereiken plaatsen

Trekt de huid strak en tilt haren op

De scheerhoofden hebben unieke ringen met

een Stretch & Lift-patroon voor een fantastisch

scheerresultaat

Heet water opent de poriën

U kunt u ook onder de douche scheren. Heet

water opent uw poriën voor een gladder

scheerresultaat.

Vervangbare cartridge

Pomp de NIVEA FOR MEN-scheerconditioner

rechtstreeks van het navulbusje in het

geavanceerde huidbeschermingssysteem

Scheerresultaten

Scheersysteem: Lift & Cut-technologie

Volgt de contouren: Flex Tracker-systeem

Comfortabel voor de huid: Scheersyst. met

NIVEA FOR MEN-lotion, Glijringen

Gebruiksgemak

Display: Batterij vol-indicator, Batterij bijna

leeg-indicator, Oplaadindicator

Opladen: Oplaadbaar, Snoerloos

Opladen: 8 uur

Nat en droog: Geschikt voor onder de douche

Scheertijd: 10 dagen

Schoonmaken: Wasbaar

Ontwerp

Afwerking: Lakafwerking

Accessoires

Crèmes en lotions: Beginflacon met

scheerlotion (28 ml)

Standaard: Oplader

Onderhoud: Beschermkap

Vermogen

Gebruikstijd: 30 min.
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