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Univerzális szakáll- és hajvágó készülék
8 az 1-ben vízálló vágókészülék a maximális sokoldalúság érdekében

Formázza szakállát, haját, bajuszát és pajeszát ezzel a vízálló univerzális vágókészülékkel. A 8 különböző tartozék

révén szabadon létrehozhat különböző stílusokat az arcszőrzetével és hajával, a turbó teljesítmény pedig

biztosítja a kíméletes vágást a vastag szálú szőrzet/haj esetén is.

Egyszerű használat

Bőrbarát, nagy teljesítményű pengék a kíméletes vágáshoz

A vágókészülék használat után lemosható a csap alatt

50 perc vezeték nélküli használat 1 órás töltés után

Nagyobb vágási sebesség az erős szálú szőrzet nyírásához

Tárolja vagy hordozza könnyedén a vágókészüléket és a tartozékokat

Sokoldalú

Tegye tökéletessé külsejét az arc, a nyak és a barkó formázásával

18 állítható hossz (1–18 mm) az egyenletes szakáll vagy borosta érdekében

Tegye pontosabbá szakálla vagy kecskeszakálla éles körvonalait

Borotválja le alaposan az arcán és az állán lévő kis területeket

Igazítsa egyenlő hosszúságúra szemöldökeit és barkóit

Szabaduljon meg kíméletesen a nemkívánatos orr- és fülszőrzettől

Kísérletezzen a legkülönfélébb stílusokkal az erre szolgáló 41 mm-es vágófejjel

18 állítható hossz (3–20 mm) az egyenletes frizura érdekében
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Fénypontok

Nagy méretű fém vágókészülék

Használja fésű nélkül a teljes méretű, fém

vágókészüléket, hogy tökéletes legyen a

stílusa, és tartsa rendben szakálla vonalát az

éles, tiszta kontúrokkal.

Szakáll- és borostafésű

Vágja a szakállát pontosan a megfelelő

hosszúságúra, és rögzítse a beállítást, mely a

leginkább illik a kívánt megjelenéshez. A

szakáll- és borostafésű 18 hosszbeállítást

biztosít: az egyes beállítások közt pontosan 1

mm-es különbségekkel kínál beállítási

lehetőségeket 1–18 mm között.

Igazító vágókészülék

Alakítsa ki a stílusát meghatározó vagy

megváltoztató finom vonalakat, kontúrokat és

részleteket.

Igazító szitás borotva

Szabaduljon meg a nem kívánt szőrzettől az

arcán és az állán lévő kis területek pontos

borotválásával, és legyen része alapos

végeredményben.

Részletező fésű

Pontosan fésülje és vágja szemöldökét és

barkóját a tökéletes megjelenés érdekében.

Extra széles vágófej

Vágja haját gyorsan a 41 mm-es, nagy

teljesítményű hajvágóval.

Hajfésű

Őrizze meg a frizurája stílusát, vagy hozzon

létre egy új stílust azáltal, hogy különböző

hosszúságú vágásokat alkalmaz. A fésű 18

hosszbeállítást biztosít: az egyes beállítások

közt pontosan 1 mm-es különbségekkel kínál

beállítási lehetőségeket 3–20 mm között.

Orrszőrnyíró

Távolítsa el könnyedén és kényelmesen a nem

kívánatos orr- és fülszőrzetet.

Bőrbarát pengék

Legyen része kíméletes, nagy teljesítményű

vágásban. Az önélező, krómozott finomacélból

készült pengék hosszan tartó teljesítményt

nyújtanak. A lekerekített végeknek és fésűknek

köszönhetően a pengék egyenletesen siklanak

a bőrén, miközben védelmet nyújtanak a bőrrel

való érintkezéskor.

50 perc működési idő, 1 órás töltés

A korszerű töltési rendszer két kényelmes

opciót kínál: 50 perc használat egy óra töltést

követően, vagy egy gyors, 5 perces töltés egy

teljes borotválkozáshoz.

Turbóerő

Kiváló teljesítményt biztosít a legvastagabb

szálú haj esetében is. A turbóerőnek

köszönhetően levághatja a haja leghosszabb,

legvastagabb részeit, miközben növeli a vágási

sebességet.

Teljesen lemosható

Egyszerűen öblítse le a pengéket és a fésűt

minden használatot követően a hosszan tartó

teljesítmény érdekében.

Tárolótáska

Tartsa rendben univerzális vágókészülékét a

kényelmes utazótáskában, amely tárolja és

védi a vágókészülékét, illetve annak

valamennyi tartozékát utazás közben.
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Műszaki adatok

Valósítsa meg az elképzelt fazont

Hosszbeállítások száma: 18 hosszbeállítás

Hajformázók: Nagy méretű fém vágókészülék,

Igazító vágókészülék, Precíziós borotva, Forgó

orrszőrnyíró, Széles hajvágó, 18 hosszbeállítás,

szakáll- és borostafésű, Igazító- és

szemöldökfésű, 18 hosszbeállítás, fésűs

hajvágó

Tartozékok/fésűk száma: 5 tartozék és 3 fésű

Testszőrzet-formázás/Hajnyírás/Arcszőrzet:

Bajusz, Hosszú szakáll, Rövid szakáll, Borostás

megjelenés, Éles vonalak, Alapos formázás,

Kecskeszakáll

Hajvágó/Arcszőrzetformázó: Bajusz, Hosszú

szakáll, Rövid szakáll, Borostás megjelenés,

Alapos formázás, Kecskeszakáll

Tartozékok

Védőtok: Tárolótok

Olaj található a csomagban

Tápellátás

Elem típusa: Ni-MH

Működési idő: 50 perc

Automatikus feszültségválasztás: 100–240 V

Töltés: Teljes feltöltés 1 óra alatt, 5 perces

gyorstöltés

Kialakítás

Markolat: Kényelmes markolat

Szín: Fekete, csiszolt króm dekorációs panellel

Szerviz

2 év garancia

Egyszerű használat

Nedves és száraz használathoz: Teljesen

lemosható

Kijelző: Akkumulátor feltöltöttségét jelző fény,

Töltésjelző, Akkumulátor lemerülését jelző fény

Vágási teljesítmény

Turbó gomb: A legjobb teljesítmény érdekében

Nagy teljesítményű penge: A kíméletes

vágásért
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