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a suché holení

 
Systém břitů ComfortCut

40 min bezdrátového použití/1h
nabíjení

Nástavec pro tvarování brady
SmartClick

Včetně ručníku na obličej

 

S5070/65

Mokré nebo suché ochranné holení
Chrání 10x lépe než běžné břity

Holicí strojek AquaTouch chrání vaši pokožku, zatímco si vychutnáváte osvěžující

holení. Náš systém břitů ComfortCut s hlavami se zakulaceným profilem hladce

klouže po tváři. Jsou navržené tak, aby chránily vaši pokožku.

Pohodlí a hladké oholení
Zaoblený profil hlav navržen speciálně na ochranu pokožky

Systém Aquatec zajistí pohodlné suché nebo osvěžující mokré oholení

Zaoblené hrany se hladce pohybují po pokožce pro ochranu při holení

Hlavy se otáčejí v 5 směrech pro rychlé a hladké oholení

Snadné použití
40 minut bezdrátového holení

Dobíjení během jedné hodiny

1úrovňové ukazatele baterie a cestovního zámku

2letá záruka, univerzální napětí a vyměnitelné břity

Využijte svůj holicí strojek naplno
Nástavec pro tvarování brady s 5 nastaveními délky
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Přednosti

Systém ochrany pokožky

Oholte se do hladka bez škrábanců nebo

říznutí. Náš systém přesných břitů ComfortCut

se zaobleným profilem hlavy hladce klouže po

tváři a chrání vaši pokožku.

Systém Aquatec pro mokré a suché holení

Vyberte si způsob holení. S těsněním Aquatec

Wet & Dry si můžete vybrat rychlé, ale přesto

pohodlné suché holení. Nebo se můžete holit

za mokra – s použitím gelu nebo pěny – i ve

sprše.

Systém břitů ComfortCut

Oholte se pohodlně na mokro nebo na sucho.

Naše břity ComfortCut s hlavami se

zakulaceným profilem hladce klouže po vaší

tváři a chrání vaši pokožku před škrábanci a

říznutími.

Hlavy Flex s otáčením v pěti směrech

5směrné ohebné hlavy, které se nezávisle

pohybují v 5 směrech, zajišťují hladké holení

těsně u pokožky, takže se rychle oholíte i na

krku a na čelisti.

Nástavec pro tvarování brady SmartClick

Změňte svůj vzhled díky nástavci na vousy

SmartClick. Vyberte si z 5 nastavení délky pro

dosažení vzhledu od dokonalého strniště po

přesně upravené krátké vousy.

40 minut bezdrátového holení

Přes 40 minut provozu – to je asi 13 oholení –

po jedné hodině nabíjení. Strojek funguje

pouze v bezdrátovém režimu.

Doba nabíjení: 1 hodina

Po každém nabití se díky naší výkonné,

úsporné baterii s dlouhou životností můžete

holit déle. Rychlé 5minutové nabíjení stačí na

jedno oholení.

Displej LED

Intuitivní displej zobrazuje relevantní

informace, díky kterým zajistíte optimální

provoz strojku: – jednoúrovňový indikátor

nabití baterie – indikátor vybití baterie –

indikátor cestovního zámku

Neuvěřitelně odolný

Všechny naše holicí strojky mají celosvětovou

2letou záruku a jsou kompatibilní s jakýmkoli

napětím. Odolné břity se musí vyměňovat

každé 2 roky.
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Specifikace

Holicí výkon
Holicí systém: Systém břitů ComfortCut

Kopírování obrysů: Hlavy Flex s otáčením v

pěti směrech

Pohodlí pokožky: Systém ochrany pokožky,

Systém Aquatec pro mokré a suché holení

Příslušenství
SmartClick: Nástroj na úpravu vousů

Údržba: Ochranný kryt

Včetně ručníku na obličej: Ano

Snadné použití
Displej: Jednoúrovňový ukazatel nabití

baterie, Indikátor vybití baterie, Indikátor

cestovního zámku

Čištění: Plně omyvatelný

Provoz: Před použitím odpojte od sítě

Design
Tělo: Ergonomická rukojeť a snadná

manipulace

Barva: Tmavě šedá – Mořská modrá

Spotřeba
Typ baterie: NiMH

Doba chodu: 40 min / 13 oholení

Nabíjení: Úplné nabití za 1 hodinu, Rychlé

nabití za 5 minut na jedno oholení

Automatická volba napětí: 100-240 V

Maximální spotřeba elektrické energie: 9 W

Pohotovostní napájení: 0,1 W

Servis
2letá záruka: Ano

Výměnná hlava: Každé 2 roky vyměňte za typ

SH50

* Chrání 10krát lépe než běžný břit – testováno

v Německu v roce 2015, po 21 dnech zvykání
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