
NIVEA FOR MEN-
scheerapparaat

 

precisietrimmer

 

HS8440

Glad scheerresultaat, gezonde huid
Hydrateert de huid tijdens het scheren

NIVEA FOR MEN-scheerlotion wordt via de scheerhoofden automatisch op uw

huid aangebracht voor een vochtinbrengende scheerbeurt. De kamille en

vitaminen in de conditioner beschermen uw 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 HS8440/75

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

Snor en bakkebaarden bijknippen

Perfect voor het modelleren en trimmen van

snorren en bakkebaarden

Scheerresultaten

Scheersysteem: Lift & Cut-technologie

Volgt de contouren: Flex Tracker-systeem

Comfortabel voor de huid: Scheersyst. met

NIVEA FOR MEN-lotion, Glide Rings

Stylen: Huidvriendelijke precisietrimmer

Gebruiksgemak

Scherm: Batterij vol-indicator, Batterij bijna

leeg-indicator, Oplaadindicator, Reisslot

Opladen: Oplaadbaar, Snel opladen,

Snoerloos

Opladen: 4 uur

Nat en droog: Geschikt voor onder de douche

Scheertijd: 13 dagen

Schoonmaken: Wasbaar

Ontwerp

Afwerking: Lakafwerking

Accessoires

Crèmes en lotions: Beginflacon met

scheerlotion (28 ml)

Standaard: Oplader

Etui: Zacht opbergetui

Onderhoud: Beschermkap

Vermogen

Gebruikstijd: 40 min.

Service

Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar

vervangen met HS85

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden

gewijzigd. Handelsmerken zijn het

eigendom van Koninklijke Philips N.V.

en hun respectieve eigenaren.

Publicatiedatum

2019‑07‑17

Versie: 3.1.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

