
NIVEA FOR MEN-
barbermaskin

 
smal presisjonstrimmer

 

HS8440 Glatt barbering, sunn hud
Gir fuktighet til huden mens du barberer deg

NIVEA FOR MEN-barberingslotion fordeles rett på huden via skjærehodene, og gir

huden fuktighet under barberingen. Lotionen inneholder kamille og vitaminer som

beskytter mot hudirritasjon.

Gir fuktighet til huden mens du barberer deg

Gir fuktighet til huden mens du barberer deg

Barber deg i og utenfor dusjen

Varmt vann åpner porene og gir en tettere barbering

Følger ansiktskonturene forsiktig

Følger ansiktskonturene forsiktig

En herlig tett barbering

Strekk-og-løft-mønster for en god barbering

Enkel påfylling av lotion og enkel lading

Enkel påfylling av barberingslotion



NIVEA FOR MEN-barbermaskin HS8440/75

Høydepunkter Spesifikasjoner

Gir fuktighet mens du barberer deg

NIVEA FOR MEN-lotionen fordeles rett på

huden via skjærehodene og gir huden fuktighet

under barberingen. Lotionen inneholder

Natural Microtec som beskytter mot

hudirritasjon.

For en tett barbering

Følger ansiktskonturene forsiktig ved tett

barbering, også på vanskelig tilgjengelige

områder.

Strekker huden og løfter hårene

Skjærehodene har unike ringer med et strekk-

og-løft-mønster som bidrar til at du får en god

barbering.

Varmt vann åpner porene

Du kan barbere deg i eller utenfor dusjen.

Porene åpnes av varmt vann, noe som gir tett

barbering.

Utbyttbar patron

Det er bare å pumpe NIVEA FOR MEN-

barberingslotion fra påfyllingsboksen direkte

inn i det avanserte hudbeskyttelsessystemet

Trimming av bart og kinnskjegg

Perfekt til konturer og trimming av bart og

kinnskjegg

 

Barberingsresultat

Barberingssystem: Lift & Cut-teknologi

Følger konturene: Flex Tracker-system

Skin Comfort: Disp.syst. for NIVEA FOR MEN-

lotion, Glideringer

Forme: Hudvennlig presisjonstrimmer

Enkel bruk

Skjerm: Indikator for fullt batteri, Indikator for

lavt batterinivå, Ladeindikator, Reiselås

Lading: Oppladbar, Rask lading, Trådløs

Lading: 4 timer

Våt og tørr: Brukes i dusjen

Barberingstid: 13 dager

Rengjøring: Kan vaskes

Utforming

Overflate: Lakkering

Tilbehør

Krem og lotion: Beholder med 28 ml

barberingslotion

Stativ: Ladestativ

Veske: Mykt etui

Vedlikehold: Beskyttelsesdeksel

Drift

Driftstid: 40 min

Service

Erstatningshode: Skift annet hvert år med

HS85
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