
 

 

Philips NIVEA
NIVEA FOR MEN -
parranajokone

täyttö- ja latausteline

HS8460
Pehmeä ajo, hyvinvoiva iho
Kosteuttaa ihon parranajon yhteydessä
Myötäilee hellästi kasvojesi muotoja, jolloin lopputulos on tarkka. Stretch and Lift -renkaat 

valmistelevat ihon parranajoa varten. Emulsio sisältää Natural MICROtec -tekniikkaa, joka 
suojaa ihoa ärsytykseltä.

Kosteuttaa ihon parranajon yhteydessä
• Kosteuttaa ihon parranajon yhteydessä

Käytä suihkussa ja kuivissa tiloissa
• Kuuma vesi avaa huokoset ja parantaa ajotulosta

Myötäilee hellästi kasvojesi muotoja
• Myötäilee hellästi kasvojesi muotoja

Automaattinen emulsion lisäys ja lataus
• Automaattinen täyttö ja lataus

Täydellisesti muotoillut viikset ja pulisongit
• Viiksien ja pulisonkien trimmaus



 Kosteuttaa parranajon yhteydessä

NIVEA FOR MEN -emulsio levittyy ihollesi suoraan 
ajopäistä ja kosteuttaa ihoasi parranajon aikana. 
Emulsio sisältää Natural Microtec -tekniikkaa, joka 
suojaa ihoasi ärsytykseltä.

Tarkkaan parranajoon

Myötäilee hellästi kasvojesi muotoja, jolloin 
lopputulos on tarkka myös hankalissa kohdissa.

Kuuma vesi avaa ihohuokoset

Voit ajaa partasi suihkussa, jos haluat. Kuuma vesi 
avaa huokoset ja parantaa ajotulosta

Viiksien ja pulisonkien trimmaus

Rajaa ja muotoilee viikset ja pulisongit

Täyttö- ja latausteline

Aseta parranajokone käytön jälleen täyttö- ja 
lataustelineeseen. Kone ladataan ja täytetään NIVEA 
FOR MEN -emulsiolla automaattisesti. Parranajo on 
pehmeää joka päivä.

Venyttää ihoa ja nostaa partakarvoja

Ajopäässä on ainutlaatuiset venytys- ja nostoliikettä 
tekevät renkaat, jotka tekevät ajotuloksesta entistä 
tarkemman
HS8460/25

Tekniset tiedot
Ajoteho
• Parranajokone: Lift & Cut -kaksivaihetekniikka
• Myötäilee muotoja: Flex Tracker -järjestelmä
• Miellyttävä iholle: NIVEA FOR MEN -

emulsiojärjestelmä, Glide Rings -renkaat
• Muotoilu: Iholla miellyttävä tarkkuustrimmeri

Helppokäyttöinen
• Näyttö: Akku täynnä -merkkivalo, Lataus vähissä -

ilmaisin, Latauksen merkkivalo, Matkalukko
• Lataaminen: Ladattava, Täytä ja lataa, Pikalataus
• Lataaminen: 1,5 tuntia
• Wet & Dry: Suihkukäyttö
• Ajoaika: 13 päivää
• Puhdistaminen: Pestävä

Muotoilu
• Pinnoitus: Lakkapinta

Lisätarvikkeet
• Vaihtoterä: HS85
• Voiteet ja emulsiot: Parranajoemulsion 

täyttöpakkaus 75 ml
• Jalusta: Laturi, Täyttö- ja latausteline
• Pussi: Pehmeä pussi
• Huolto: Ajopään suojus
•
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