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szynka do strzyżenia włosów z serii 9000 zapewnia maksymalną precyzję i kontrolę cięcia 

 jednym kliknięciem. Dzięki napędzanym silniczkami grzebieniom i niezwykle wydajnemu 
mentowi tnącemu jest to jedyna maszynka, która stale zapewnia oczekiwane rezultaty.

Wygodne użytkowanie
• Pamięta ostatnie ustawienie długości
• Do 120 minut bezprzewodowego działania

Wydajność
• Automatyzacja ustawień długości ułatwiająca wybór
• Z łatwością dopasowuje się do grubych włosów
• Ochrona gwarancyjna po zakupie
• Samoostrzące się metalowe ostrza

Najwyższa precyzja i kontrola
• Przyciski sterowania
• Łatwy wybór długości — 60 ustawień: od 0,5 mm do 42 mm
• Regulowane nasadki grzebieniowe umożliwiające precyzyjne cięcie



 Przyciski sterowania

Intuicyjny interfejs użytkownika zapewnia 
dokładne informacje o wybranej długości. Za 
pomocą przycisków można łatwo wybrać i 
zablokować ponad 60 ustawień długości. 
Można również szybko przeglądać długości lub 
powoli je zmieniać w odstępach co 0,2 mm.

60 blokowanych ustawień długości

Za pomocą przycisków sterowania można 
precyzyjnie wybrać i zablokować żądaną 
długość, korzystając z ponad 60 ustawień 
długości. Użyj nasadki grzebieniowej, aby 
przyciąć włosy z dokładnością do 0,2 mm w 
zakresie od 1–7 mm oraz do 1 mm w zakresie 
7–42 mm. Produktu można także używać bez 
nasadki grzebieniowej, aby uzyskać dokładne 
przycięcie na długość 0,5 mm.

3 regulowane nasadki grzebieniowe

Maszynka do strzyżenia włosów z 3 
regulowanymi nasadkami grzebieniowymi: do 1 

do 7 mm, od 7 do 24 mm i od 24 do 42 mm. 
Wystarczy zamocować jedną z nasadek, aby 
uzyskać ponad 60 blokowanych ustawień 
długości z dokładnością do 0,2 mm na długości 
od 1 do 7 mm oraz z dokładnością do 1 mm na 
długości od 7 do 42 mm. Można również zdjąć 
nasadkę i krótko przyciąć włosy na długość 
0,5 mm.

Automatyzacja ustawień długości

System automatyzacji ustawień długości 
umożliwia łatwy wybór i zablokowanie 
wybranej długości. Dodatkowy silniczek 
napędza nasadkę grzebieniową i pozwala 
wybrać długość z dokładnością do 0,2 mm. Ta 
innowacyjna technologia daje pewność 
strzyżenia cały czas z wybrana długością i 
uzyskania za każdym razem takich samych 
rezultatów.

Automatyczna funkcja Turbo

Funkcja Auto Turbo automatycznie 
dostosowuje moc maszynki do grubszych 
włosów, zapewniając bezproblemowe 
strzyżenie.

Pamięta ostatnie ustawienie długości

Po włączeniu maszynki nasadka grzebieniowa 
wraca do ostatnio używanego ustawienia 
długości.

Zasilanie akumulatorowe

1-godzinne ładowanie zapewnia do 120 minut 
strzyżenia przy pomocy bezprzewodowej 
maszynki. Możesz też pozostawić ją 
podłączoną, aby przycinać włosy bez przerw.

2 lata gwarancji

Wszystkie nasze produkty do strzyżenia 
zostały zaprojektowane z myślą o trwałości. Są 
objęte 2-letnią gwarancją, nie wymagają 
smarowania i mają uniwersalny zakres napięć.
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Zalety
Maszynka do strzyżenia włosów
Samoostrzące się metalowe ostrza 60 ustawień długości, 120 min działania po 1 godz. ładowania
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Łatwość użytkowania
• Czyszczenie: Zdejmowany nożyk
• Nie wymaga konserwacji: Nie wymaga smarowania
• Funkcja pamięci

System tnący
• Szerokość nożyka: 41 mm
• Element tnący: Ostrza ze stali szlachetnej
• Zakres ustawień długości: Od 0,5 do 42 mm
• Liczba ustawień długości: 60
• Precyzja (wielkość odstępów): 0,2 mm/1 mm
• Wybór długości: Przyciski sterowania, 

Automatyzacja ustawień długości

Akcesoria
• Wyposażenie dodatkowe: 3 nasadki do włosów
• Etui: Etui podróżne

Zasilanie
• Silnik: Automatyczna funkcja Turbo
• Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy
• Działanie: Zasilanie akumulatorowe i sieciowe
• Czas działania: 120 minut
• Czas ładowania: 1 godzina

Serwis
• 2 lata gwarancji
•
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Dane techniczne
Maszynka do strzyżenia włosów
Samoostrzące się metalowe ostrza 60 ustawień długości, 120 min działania po 1 godz. ładowania
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