
Машинка за

подстригване

CC5060

Разработена специално за деца и за улеснение на майките

Ние смятаме, че подстригването на децата ви трябва да е приятно изживяване, затова конструирахме машинка за

подстригване, която е по-тиха, по-безопасна и по-лесна за използване – за безупречни прически, всеки път!

Отлична работа, превъзходно усещане

Гребен за следване на контура, осигуряващ бързина и удобство

Нежните към кожата ножчета и гребен пазят кожата от одраскване.

Изглеждайте така, както желаете

15 вградени настройки за дължина до 42 мм

Максимално лесна за употреба

Компактен и лек за лесно боравене, без умора

Без необходимост от поддръжка за безпроблемна употреба

Изключително безшумна, за да не притеснява децата

Осигурява оптимална мощност

Жична и безжична употреба за максимална мощност и свобода при работа.

Силна литиево-йонна батерия за оптимална употреба на мощността

Съдържа допълнителна стойност

Включва ножици, пелерина и торбичка
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Гребен за следване на контура

Гребенът за следване на контура се приспособява

към всяка извивка за масксимална бързина и удобство

при употреба.

Нежна към кожата

Уникално заоблените върхове на ножчетата и

гребените предотвратяват одраскване на кожата.

15 вградени настройки за дължина

Изберете и фиксирайте желаната дължина в широк

диапазон от възможности.

Компактен и лек

Компактен и лек за лесно боравене, без умора

Без необходимост от поддръжка

Без необходимост от поддръжка за безпроблемна

употреба

Изключително безшумна

Изключително безшумна, за да не притеснява децата

Мрежово захранване и чрез батерия

Използвайте с кабел и без кабел, посредством

заредената батерия, за максимална мощност и

свобода при работа.

Мощна литиево-йонна батерия

Този продукт има мощна литиево-йонна батерия с

бързо зареждане, за да можете да заредите само за

1 час за 50 минути употреба.

Включва ножици, пелерина и торбичка

Включва ножици, пелерина и торбичка за всичките ви

нужди.

DVD с инструкции

В комплекта е включено DVD с инструкции,

съдържащо видеоклипове за обучение и съвети.

 

Комфорт

Боравене: Свръхлек дизайн

Система за захранване

Употреба: С кабел/без кабел

Време за зареждане: 8 часа

Време за работа: 45 минути

Поддръжка

Овлажняване: Ножчетата не се нуждаят от

смазване

Почистване: Четка за почистване

Гаранция: 2 години международна гаранция

Аксесоари

Фризьорски принадлежности: Фризьорски гребен,

ножици и пелерина
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