
Máquina de barbear
NIVEA FOR MEN

 

Indicador de bateria

 

HS8420

Barbear suave, pele saudável
Hidrata a sua pele durante o barbear

A máquina de barbear eléctrica HS8420 da Philips segue suavemente os

contornos do seu rosto para um barbear rente e os anéis possuem um padrão

para esticar e levantar que prepara a sua pele para um barbear perfeito. A nova

loção protege a sua pele contra irritações.

Hidrata a sua pele durante o barbear

Hidrate a sua pele durante o barbear

Barbear no duche ou fora dele

A água quente abre os poros resultando num barbear mais rente

Segue suavemente os contornos da sua cara

Segue suavemente os contornos da sua cara

O barbear perfeito

Sistema de esticar e levantar para um óptimo barbear

Enchimento da loção e carregamento fáceis

Recarga de condicionador fácil



Máquina de barbear NIVEA FOR MEN HS8420/29

Destaques Especificações

Hidrate a sua pele durante o barbear

A loção NIVEA FOR MEN é espalhada através

das cabeças de corte directamente sobre a

pele, hidratando-a enquanto a barbeia. A

loção contém Natural Microtec ™, que protege

a sua pele contra irritações.

Para um corte rente

Segue suavemente os contornos do rosto para

um barbear rente, mesmo em zonas de difícil

alcance

Estica a pele e levanta os pêlos

Cabeças de corte com anéis exclusivos que

esticam e levantam o pêlo, contribuindo para

um óptimo barbear

A água quente abre os poros

Pode barbear-se dentro e fora do duche. A

água quente abre os poros resultando num

barbear mais rente.

Recarga substituível

Basta bombear directamente o hidratante para

a barba NIVEA FOR MEN da recarga para o

Sistema Avançado de Protecção da Pele

 

Desempenho do barbear

Sistema de barbear: Tecnologia Lift & Cut

Seguimento de contornos: Sistema Flex

Tracker

Conforto da pele: Sist aplicação hidratante

NIVEA FOR MEN, Anéis deslizantes

Fácil de utilizar

Visor: Indicador de bateria vazia, Indicador de

bateria fraca, Indicador de carga

Carregamento: Recarregável, Sem fios

Carregamento: 8 horas

Húmido & Seco: Utilização no chuveiro

Tempo de barbear: 10 dias

Limpeza: Lavável

Design

Acabamento: Verniz

Acessórios

Cremes e loções: Embalagem inicial de

hidratante para a barba de 28 ml

Suporte: Suporte de carga

Manutenção: Tampa de protecção

Alimentação

Tempo de funcionamento: 30 min.
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