
Maşină de tuns

CC5060

Concepută pentru copii, făcută pentru mame

Ne gândim că tunderea copiilor ar trebui să fie o experienţă plăcută, aşa că am conceput o maşină de tuns mai

silenţioasă, mai sigură şi mai uşor de folosit, pentru tunsori impecabile de fiecare dată!

Cea mai bună performanţă pentru a vă simţi excelent

Pieptene care urmăreşte conturul pentru viteză şi confort

Pieptene şi lame delicate cu pielea pentru a preveni zgârierea

Creaţi-vă coafura dorită

15 setări de lungime integrate până la 42 mm

Oferă uşurinţă maximă de utilizare

Compactă şi uşoară pentru manevrare uşoară şi fără oboseală

Fără întreţinere pentru utilizare simplă

Ultrasilenţioasă, pentru a nu agita copiii

Asigură o putere optimă

Utilizare cu fir şi fără, pentru putere şi libertate maxime

Baterie puternică litiu ion pentru putere optimă de utilizare

Include valoare suplimentară

Include foarfecă, pelerină şi husă



Maşină de tuns CC5060/17

Repere Specificaţii

Pieptene care urmăreşte conturul

Pieptenele care urmăreşte conturul se

adaptează fiecărei linii pentru a oferi rezultate

rapide şi comode.

Protejează pielea

Vârfurile unice prin rotunjire ale pieptenilor şi

lamelor previn zgârierea pielii.

15 setări de lungime integrate

Selectează şi blochează lungimea preferată

într-un interval versatil de lungimi posibile.

Compactă şi uşoară

Compactă şi uşoară pentru manevrare uşoară

şi fără oboseală

Fără întreţinere

Fără întreţinere pentru utilizare simplă

Ultra silenţioasă

Ultrasilenţioasă, pentru a nu agita copiii

Utilizare cu şi fără fir

Utilizaţi produsul cu fir sau fără, cu bateria

reîncărcată pentru putere şi libertate maxime.

Baterie puternică litiu ion

Acest produs are o baterie litiu-ion puternică

cu încărcare rapidă, pentru a putea încărca

produsul în numai 1 oră pentru 50 de minute

de utilizare.

Include foarfecă, pelerină şi husă

Include foarfecă, pelerină şi husă pentru toate

nevoile dvs.

DVD de instruire

DVD de instruire cu clipuri video practice şi

sugestii incluse

 

Confort

Manevrare: Design ultra-uşor

Sistem de alimentare

Utilizare: Cu fir/fără fir

Durată de încărcare: 8 ore

Durată de funcţionare: 45 de minute

Întreţinere

Lubrifiere: Lamele nu necesită lubrifiere

Curăţarea: Perie de curăţat

Garanţie: Garanţie internaţională 2 ani

Accesorii

Instrumente pentru frizeri: Pieptene pentru

coafat, foarfece şi pelerină
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