
Zastřihovač vlasů

CC5060

Navrženo pro děti, vyrobeno pro maminky

Domníváme se, že stříhání dětí by mělo být příjemné, proto jsme navrhnuli zastřihovač, který je tišší, bezpečnější

a snadněji použitelný, čímž je pokaždé zajištěno bezvadné ostříhání.

Nejlepší výkon, skvělý pocit

Hřeben kopírující obrysy tváře pro rychlost a pohodlí

Břity a hřeben šetrné k pokožce zabraňují poškrábání

Vytvořte si takový vzhled, po kterém toužíte

15 integrovaných nastavení délky až do 42 mm

Nabízí maximální snadnost používání

Kompaktní a lehký pro snadnou manipulaci a méně námahy

Bezúdržbový pro bezproblémové používání

Mimořádně tichý, aby děti zůstaly klidné

Nabízí optimální výkon

Šňůrové i bezšňůrové použití pro maximální výkon a svobodu

Výkonný lithium-iontový akumulátor pro optimální využití energie

Včetně dodatečné hodnoty

Včetně nůžek, krytu a pouzdra
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Přednosti Specifikace

Hřeben kopírující obrysy tváře

Hřeben kopírující obrysy tváře se přizpůsobí

jakékoli křivce a poskytuje tak rychlé a

pohodlné výsledky.

Šetrný k pokožce

Jedinečně zaoblené čepele a koncovky

hřebene zabraňují poškrábání pokožky.

15 integrovaných nastavení délky

Zvolí a zablokuje vámi požadovanou délku

z univerzálního rozsahu možných délek.

Kompaktní a lehký

Kompaktní a lehký pro snadnou manipulaci a

méně námahy

Bezúdržbový

Bezúdržbový pro bezproblémové používání

Mimořádně tichý

Mimořádně tichý, aby děti zůstaly klidné

Šňůrové a bezdrátové použití

Výrobek můžete používat se šňůrou i bez ní na

akumulátor, s maximálním výkonem a volností

pohybu.

Výkonný lithium-iontový akumulátor

Tento výrobek má výkonný lithium-iontový

akumulátor rychlého nabíjení, proto ho lze

nabíjet pouze 1 hodinu a následně používat

50 minut.

Včetně nůžek, krytu a pouzdra

Včetně nůžek, krytu a pouzdra pro všechny

vaše potřeby.

DVD s pokyny

DVD s pokyny osahující videa a tipy

 

Komfortní provedení

Manipulace: Velmi lehké provedení

Napájení

Využití: S kabelem/bez kabelu

Doba nabíjení: 8 hodin

Provozní doba: 45 minut

Údržba

Mazání: Břity nepotřebují mazání

Čištění: Čisticí kartáček

Záruka: 2letá celosvětová záruka

Příslušenství

Kadeřnická sada: Stylový hřeben, nůžky a

plášť
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