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Гладко бръснене, здрава кожа
Овлажнява кожата по време на бръснене

Електрическата самобръсначка Philips следва с лекота контурите на лицето ви за гладко

бръснене, а пръстените действат с разтягане и повдигане, за да подготвят кожата за

отлично бръснене. Новият лосион предпазва кожата от възпаление.

Овлажнява кожата по време на бръснене

Овлажнява кожата по време на бръснене

Бръснене и под душа

Горещата вода разтваря порите на кожата и осигурява гладко бръснене

Леко следва контурите на лицето ви

Леко следва контурите на лицето ви

Прекрасно гладко бръснене

Чудесно бръснене чрез модела за разтягане и повдигане

Идеално оформени мустаци и бакенбарди

Оформяне на мустаци и бакенбарди
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Овлажнява по време на бръснене

Лосионът NIVEA FOR MEN се впръсква през

бръснещите глави и по този начин овлажнява кожата

по време на бръснене. Лосионът съдържа Natural

Microtec, който предпазва кожата от възпаление.

За гладко бръснене

Леко следва контурите на лицето ви и осигурява

гладко бръснене, дори на труднодостъпните места

Разтяга кожата и повдига косъмчетата

Бръснещите глави са с уникални пръстени за

разтягане и повдигане, с които се постига по-гладко

бръснене.

Горещата вода разтваря порите

Можете да се бръснете и под душа: Горещата вода

разтваря порите на кожата, с което се постига гладко

бръснене.

Сменяема касета

Просто напомпайте лосиона за бръснене NIVEA FOR

MEN от флакона направо в усъвършенстваната

система за защита на кожата.

Оформяне на мустаци и бакенбарди

Идеална за очертаване и оформяне на мустаците и

бакенбардите

 

Работни показатели при бръснене

Система за бръснене: Технология Lift & Cut

Следване на контура на лицето: Система за

следване на контурите

Комфорт за кожата: Система за впръскване на

лосион NIVEA FOR MEN, Плъзгащи пръстени

Оформяне: Машинка за фино подстригване, нежна

към кожата

Лесна употреба

Дисплей: Индикатор за заредена батерия,

Индикатор за изтощена батерия, Индикатор за

зареждане, Заключване при пътуване

Зареждане: Акумулаторна, Бързо зареждане, Без

кабел

Зареждане: 4 часа

Мокро и сухо: За използване под душа

Време за бръснене:

13 дни

Почистване: Миещи се

Дизайн

Повърхност: Лак

Аксесоари

Кремове и лосиони: 28 мл стартов флакон с

омекотител за бръснене

Стойка: Зарядна поставка

Калъф: Мека торбичка

Поддръжка: Предпазна капачка

Power

Време на работа: 40 мин.

Сервиз

Сменяема глава: Подменяйте на всеки 2 години с

HS85
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