
 

14 v 1, tvár, vlasy
a chĺpky na tele

Multigroom series
7000

 
14 nástrojov

Technológia DualCut

Prevádzková doba až 180 minút

Možnosť používania pri
sprchovaní

 

MG7745/15

Dokonalé tvarovanie a presnosť
Prvotriedny zastrihávač typu 14 v 1 na maximálnu všestrannosť

Zdokonaľte svoj osobný štýl vďaka nášmu najpresnejšiemu a najvšestrannejšiemu

zastrihávaču. 14 prvotriednych nástrojov vám umožní vytvoriť si jedinečný štýl –

od hlavy až po päty. Vychutnajte si maximálnu presnosť čepelí DualCut a zlepšené

ovládanie vďaka protišmykovej gumenej rukoväti.

Jednoduché používanie

Organizovaný systém ukladania

Záruka na ochranu nákupu

Jednoduché uchopenie

Bezpečný na používanie v sprche a jednoducho sa čistí

Strihací výkon

Maximálna presnosť s 2x viac čepieľkami

Všestrannosť

Dotiahnite detaily do dokonalosti

Majte nos aj uši pod kontrolou

Skracujte vlasy a chĺpky na požadovanú dĺžku

Samoostriace čepele pre hladký výsledok

14 dielov na zastrihávanie brady, fúzov a vlasov

Presný holiaci strojček zdokonaľuje okraje na lícach, brade a krku

Rozlúčte sa s neželaným ochlpením



14 v 1, tvár, vlasy a chĺpky na tele MG7745/15

Hlavné prvky



14 v 1, tvár, vlasy a chĺpky na tele MG7745/15

Technické údaje

Dizajn

Telo: Protišmyková gumená rukoväť

Vytvorte vzhľad podľa svojich predstáv

Tvarovacie nástroje: Kovový zastrihávač,

Presný kovový zastrihávač, Presný holiaci

strojček, Zastrihávač chĺpkov nosa a uší,

Nástavec na holenie tela, Nástavec na

ochranu pokožky tela, 3 – 7 mm nastaviteľný

hrebeňový nástavec na zastrihávanie brady,

2 hrebeňové nástavce na zastrihávanie

strniska, 3 hrebene, 2 nástavce na

zastrihávanie chĺpkov na tele

Počet nástrojov: 14 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

Technológia DualCut: Strih v dvoch smeroch

Samoostriace čepele

Príkon

Prevádzková doba: 3 hodiny

Nabíjanie: Rýchle 5-minútové nabíjanie,

Úplné nabitie za 3 hodiny

Automatická voľba napätia: 100 – 240 V

Typ batérie: Lítium-iónová

Príslušenstvo

Puzdro: Úložné puzdro

Údržba: Čistiaca kefka

Servis

2-ročná záruka
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