
Hajvágó

CC5060

Gyerekeknek tervezve, anyukáknak

kivitelezve
Amikor gyermeke haját vágja, halk, biztonságos és könnyen használható hajvágóra van szüksége, melynek

köszönhetően minden hajvágás kellemes élményként marad meg gyermekében.

A lehető legjobb teljesítmény

Kontúrkövető fésű a gyors és kényelmes használathoz

Bőrbarát pengék és fésű a sérülésmentes vágásért

Valósítsa meg az elképzelt fazont

15 hosszbeállítás 42 mm-ig

Végtelenül egyszerű használat

Kompakt és könnyű kialakítás az egyszerű használat érdekében

Minimális karbantartási igény a kényelmes használat érdekében

Rendkívül halk működés a gyerekek nyugalma érdekében

Optimális teljesítmény

Vezetékes és vezeték nélküli használat: maximális teljesítmény és szabadság

Erős lítium-ion akkumulátor az optimális erő kifejtéséhez

Kiváló értéket képvisel

Tartozék olló, köpeny és hordtáska
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Fénypontok Műszaki adatok

Kontúrkövető fésű

A kontúrkövető fésű minden testhajlathoz

illeszkedik a gyors és kényelmes eredmény

érdekében.

Bőrbarát

Az egyedülálló lekerekített pengék és

fésűfokok nem karcolják a bőrt.

15 hosszbeállítás

A készüléken számos választható hosszúság

állítható be.

Kompakt és könnyű

Kompakt és könnyű kialakítás az egyszerű

használat érdekében

Karbantartást nem igényel

Minimális karbantartási igény a kényelmes

használat érdekében

Rendkívül halk

Rendkívül halk működés a gyerekek nyugalma

érdekében

Vezetékes és vezeték nélküli használat

Az akkumulátoros használat vezetékes vagy

vezeték nélküli készülékeknél egyaránt

maximális teljesítményt és szabadságot

biztosít.

Hatékony lítium-ion akkumulátor

A termék hatékony lítium-ion akkumulátora

gyorstöltési funkciójának köszönhetően 1 órás

töltés akár 50 perces használatot is lehetővé

tesz.

Tartozék olló, köpeny és hordtáska

Tartozék olló, köpeny és hordtáska az összes

igényhez.

Bemutató DVD

Bemutató DVD szemléltető videókkal és

tippekkel

 

Kényelem

Kezelhetőség: Ultra könnyű kivitel

Áramforrás

Használat: Vezetékkel / vezeték nélkül

Töltési idő: 8 óra

Működési idő: 45 perc

Karbantartás

Olajozás: Olajozást nem igénylő vágóél

Feltakarítás: Tisztító kefe

Garancia: 2 év, a világ minden részére

kiterjedő garancia

Tartozékok

Fodrászati eszközök: Hajformázó fésű, olló és

védőgallér
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