
 

 

Philips NIVEA
NIVEA FOR MEN-
rakapparat

med batteriindikator

HS8420
Slät rakning, frisk hy
Återfuktar huden medan du rakar dig
Den följer mjukt ansiktets konturer och du får en nära rakning. Ringarna har en "sträck 

och lyft"-mönster som förbereder huden för en fantastisk rakning. Den nya lotionen 
innehåller natural MICROtec, som skyddar huden mot irritation.

Återfuktar huden medan du rakar dig
• Återfukta huden medan du rakar dig

Raka dig i och utanför duschen
• Varmt vatten öppnar porerna och du får en nära rakning

Följer mjukt ansiktets konturer
• Följer mjukt ansiktets konturer

En fantastisk nära rakning
• Sträck och lyft-mönster för en fantastisk rakning

Enkel lotionrefill och uppladdning
• Enkel raklotionsrefill



 Återfukta medan du rakar dig

NIVEA FOR MEN-raklotion rinner ut genom 
rakhuvudena direkt på huden, så att den fuktas under 
rakningen. Lotionen innehåller Natural Microtec, 
som skyddar huden mot irritation.

För en nära rakning

Följer mjukt ansiktets konturer - du får en nära 
rakning, även på svåråtkomliga ställen

Sträcker ut huden och lyfter stråna
Rakhuvudena har unika ringar med ett sträck och 
lyft-mönster som ger en fantastisk rakning

Varmt vatten öppnar porerna

Du kan raka dig både i och utanför duschen: Varmt 
vatten öppnar porerna och du får en nära rakning

Utbytespatron

Pumpa bara NIVEA FOR MEN-raklotionen från 
påfyllningsburken direkt in i det avancerade 
hudvårdssystemet
HS8420/29

Specifikationer
Rakningsresultat
• Raksystem: Lift & Cut-teknik
• Konturföljande: Flex Tracker-system
• Hudkomfort: Doseringssystem för NIVEA FOR 

MEN, Glidringar

Lättanvänd
• Teckenfönster: Indikator för fullt batteri, Indikator 

för låg batterinivå, Laddningsindikator
• Laddning: Laddningsbar, Sladdlös
• Laddning: 8 timmar
• Våt och torr: Går att använda i duschen
• Raktid: 10 dagar
• Uppstädning: Tvättbar

Design
• Legering: Lack

Tillbehör
• Krämer och lotioner: 28 ml startburk med 

raklotion
• Ställning: Laddningsställ
• Underhåll: Skyddshylsa

Effekt
• Driftstid: 30 min
•
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