
NIVEA FOR MEN-
rakapparat

 
precisionsrörtrimmer

 

HS8440 Slät rakning, frisk hy
Återfuktar huden medan du rakar dig

NIVEA FOR MEN-raklotion fördelas genom rakhuvudena direkt på huden och ger

fukt under rakningen. Lotionen är berikad med kamomill och vitaminer för att

skydda 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



NIVEA FOR MEN-rakapparat HS8440/75

Funktioner Specifikationer

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

Trimning av mustasch och polisonger

Perfekt för konturklippning och trimning av

mustasch och polisonger

 

Rakningsresultat

Raksystem: Lift & Cut-teknik

Konturföljande: Flex Tracker-system

Hudkomfort: Doseringssystem för NIVEA FOR

MEN, Glidringar

Styling: Hudvänlig precisionstrimmer

Lättanvänd

Teckenfönster: Indikator för fullt batteri,

Indikator för låg batterinivå,

Laddningsindikator, Reslås

Laddning: Laddningsbar, Snabbladdning,

Sladdlös

Laddning: 4 timmar

Våt och torr: Går att använda i duschen

Raktid: 13 dagar

Uppstädning: Tvättbar

Design

Legering: Lack

Tillbehör

Krämer och lotioner: 28 ml startburk med

raklotion

Ställning: Laddningsställ

Fodral: Mjukt fodral

Underhåll: Skyddshylsa

Effekt

Driftstid: 40 min

Service

Reservhuvud: Byt varannat år till HS85

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan

föregående meddelande. Alla

varumärken tillhör Koninklijke Philips

N.V. eller sina respektive ägare.

Publiceringsdatum

2019‑07‑17

Version: 3.1.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

