
 

rad, stilizează şi

îngrijesc

Click & Style

 

SmartClick

Capete ComfortCut

Aparat 3 în 1

 

YS534/17

Un aparat, orice stil
Obţine foarte uşor o piele netedă, un aspect nebărbierit perfect şi un corp îngrijit,

cu acest aparat 3 în 1. Include trei accesorii separate: pentru bărbierit, tuns şi

îngrijire. Pur şi simplu alege-l pe cel pe care îl dorești, fixează-l în mâner şi

pornește-l.

Uşor de utilizat

Ledul bateriei indică momentul când bateria este descărcată, în curs de încărcare

sau încărcată

2 ani de garanţie, tensiune universală şi lame care se pot înlocui

Obţineţi până la 40 de minute de utilizare fără fir după o încărcare de 1 oră

Alege dintre 3 accesorii cu ataşare/detaşare printr-un clic pentru a obţine aspectul

dorit

Sistem SmartClick pentru accesorii cu ataşare/detaşare printr-un clic uşoară

Faţă netedă

Pentru protecţia suplimentară a pielii utilizează-l împreună cu cremă de ras

Comod şi sigur pentru piele

Corp îngrijit

Tundere şi radere uşoară şi sigură a părului de pe corp

Mânerul şi accesoriul pentru îngrijire corporală sunt rezistente la apă

Aspect nebărbierit perfect

Încercaţi diferite lungimi pentru a obţine rezultatul de tundere care vi se potriveşte

cel mai bine

Schimbaţi-vă stilul cu uşurinţă şi precizie
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Repere

Accesorii cu ataşare/detaşare printr-un clic

Nu trebuie decât să fixezi accesoriul dorit pe

mâner pentru a-l transforma într-un aparat

de bărbierit, o maşină de tuns barba sau

aparat pentru tuns părul de pe corp.

Detaşează-l printr-un clic atunci când

termini. Pentru o faţă fină, alege aparatul de

bărbierit. Pentru un aspect nebărbierit

perfect, alege aparatul de tuns. Doreşti să nu

ai păr pe corp? Este timpul pentru aparatul

pentru tuns părul de pe corp. Un singur

aparat, orice stil.

Faţă netedă

Bărbierește umed cu cremă de ras, pentru o

protecţie suplimentară a pielii, sau uscat

pentru mai multă comoditate.

Faţă netedă

Accesoriul rotativ dublu cu lamă este

conceput pentru un bărbierit uşor şi curat,

fără zgârieturi sau tăieturi.

Aspect nebărbierit perfect

Creează orice, de la un aspect nebărbierit

perfect, la o barbă sau mustaţă îngrijit tunsă.

Doar clăteşte aparatul la robinet pentru a-l

curăţa.

5 setări diferite de lungime

Alege din 5 setări de lungime: de la 1 mm

pentru o barbă perfectă cu aspect de 3 zile, la

5 mm pentru o barbă scurtă.

Corp îngrijit

Pieptenii rotunjiţi şi vârfurile perlate

patentate previn iritarea pielii pentru o

îngrijire excelentă a întregului corp.

Rezistenţă la apă

Tunde şi rade comod tot părul de pe corp sub

duş, dacă preferi aşa.

Încărcare rapidă de 1 oră

Bateria puternică rezistă până la 40 de

minute după o încărcare de 1 oră. O încărcare

de 5 minute vă oferă câteva minute de

funcţionare, pentru a putea termina rapid.

Led pentru baterie

Ledul pentru baterie se aprinde când bateria

este descărcată, în curs de încărcare sau

plină.

Făcut să reziste

Toate aparatele noastre de bărbierit dispun

de o garanţie internaţională de 2 ani şi se pot

adapta la orice voltaj. Lamele de tuns nu

necesită lubrifiere. Lamele durabile nu

trebuie să fie înlocuite decât după 2 ani.

Înlocuiţi suprafaţa de ras a aparatului de tuns

părul de pe corp la fiecare 12 luni.
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Specificaţii

Uşor de utilizat

Încărcare: 1 oră, Încărcare rapidă

Performanţe în bărbierire

Sistem de bărbierire: Sistem de lame

ComfortCut

Alimentare

Durată de funcţionare: Până la 40 de minute

Tensiune automată: 100-240 V

Accesorii

Întreţinere: Perie de curăţat, Capac de

protecţie

Utilizare: 3 piepteni pentru îngrijire corporală

Stocare: Husă

Design

Mâner: Mâner antialunecare, Mâner uşor

Service

2 ani garanţie

Cap de ras: Înlocuiţi la fiecare 2 ani cu RQ32
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