
 

12 v 1, tvár, vlasy
a chĺpky na tele

Multigroom series
9000

 
12 nástrojov

Samoostriace kovové čepele

Prevádzková doba až 120 minút

Možnosť používania pri
sprchovaní

 

MG9710/90

Dokonalý styling pre tvár, vlasy aj telo
Prestige edition: prémiová zastrihávacia súprava 12 v 1

Zdokonaľte svoj štýl pomocou zastrihávacej súpravy Prestige Edition, ktorá je

kombináciou nášho zastrihávača Multigroom s 12 kvalitnými nástrojmi vrátane

samoostriacich kovových čepieľok a nástroja OneBlade Face+Body na presné

zastrihávanie, vytváranie línií a holenie akejkoľvek dĺžky vlasov pre dokonalý

styling

Jednoduché používanie

Každá čepeľ vydrží 4 mesiace

Organizovaný systém ukladania

Záruka na ochranu nákupu

Bezpečný na používanie v sprche a jednoducho sa čistí

120 minút prevádzkového času

Strihací výkon

Jedinečná technológia OneBlade

Temperované oceľové čepele, ktoré sa nelámu, neotupujú ani nehrdzavejú

Všestrannosť

12 dielov na zastrihávanie brady, fúzov a vlasov

Majte nos aj uši pod kontrolou

Vytvorte presné línie

Ohoľte sa

Skracujte vlasy a chĺpky na požadovanú dĺžku



12 v 1, tvár, vlasy a chĺpky na tele MG9710/90

Hlavné prvky



12 v 1, tvár, vlasy a chĺpky na tele MG9710/90

Technické údaje

Dizajn

Telo: Protišmyková gumená rukoväť

Vytvorte vzhľad podľa svojich predstáv

Tvarovacie nástroje: Zastrihávač chĺpkov nosa

a uší, 3 – 7 mm nastaviteľný hrebeňový

nástavec na zastrihávanie brady, 2 hrebeňové

nástavce na zastrihávanie strniska, 2

hrebene, Nasúvateľný hrebeňový nástavec na

telo, Nasúvateľná ochrana pokožky, Kovový

zastrihávač, Extra čepeľ OneBlade, Rukoväť

OneBlade

Počet nástrojov: 12 nástrojov

Zastrihávač ochlpenia/strihanie vlasov/

úprava brady a fúzov: Dlhá brada, Briadka,

Strnisko, Ostré línie, Dôkladný strih, Kozia

briadka

Jednoduché použitie

Displej: Indikátor nabíjania, Indikátor slabej

batérie

Holenie za mokra aj za sucha: Do sprchy

s jednoduchým čistením

Bez potreby údržby: Bez potreby oleja

Strihací systém

Strihacia jednotka: Samoostriace kovové

čepele

Unikátna technológia OneBlade

Príkon

Prevádzková doba: 120 minút (Multigroom),

60 minút (OneBlade)

Nabíjanie: Úplné nabitie za 1 hodinu, 5 min.

rýchle nabíjanie (Multigroom), Úplné nabitie

za 4 hodiny (OneBlade)

Typ batérie: Lítium-iónová

Automatická voľba napätia: 100 – 240 V

Príslušenstvo

Puzdro: Úložné puzdro

Údržba: Čistiaca kefka, Kryt na odkladanie

Servis

2-ročná záruka

Náhradná hlava: QP210, QP220, QP610,

QP620, Vymeňte každé 4 mesiace*

* Každá čepeľ má životnosť až 4 mesiace – na

dosiahnutie najlepších výsledkov. Na základe 2 úplných

oholení za týždeň. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.
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