
Strihač vlasov

CC5060

Navrhnuté pre deti, ako stvorené pre matky

Sme presvedčení, že strihanie vlasov vášho dieťaťa by malo byť vždy príjemné. Preto sme pre vás vytvorili tichší,

bezpečnejší a ľahšie ovládateľný strihač, ktorý vždy zaručí bezchybný účes!

Špičkový výkon prinesie vynikajúci pocit

Hrebeňový nástavec sledujúci kontúry pre rýchlosť a pohodlie

Čepele a hrebeňový nástavec ohľaduplné k pokožke zabránia poškriabaniu

Vytvorte vzhľad podľa svojich predstáv

15 integrovaných nastavení dĺžky až do 42 mm

Prináša maximálne jednoduché používanie

Kompaktný a ľahký pre jednoduchú a pohodlnejšiu manipuláciu

Bezúdržbová prevádzka pre bezproblémové používanie

Výnimočne tichý, aby deti zostali pokojné

Poskytuje optimálny výkon

Prevádzka na sieť aj bezšnúrovo pre maximálny výkon a slobodu

Silná lítium-iónová batéria na optimálne využívanie energie

Ukrýva v sebe extra výhody

Obsahuje nožničky, prikrývku a puzdro
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Hlavné prvky Technické údaje

Hrebeň sledujúci kontúry

Hrebeňový nástavec sledujúci kontúry sa

prispôsobí každej krivke a zaručí rýchle a

pohodlné výsledky.

Jemný k pokožke

Jedinečne zaoblené čepele a končeky

hrebeňového nástavca zabránia poškriabaniu

pokožky.

15 integrovaných nastavení dĺžky

Vyberte a uzamknite požadovanú dĺžku v rámci

širokého spektra dostupných dĺžok.

Kompaktný a ľahký

Kompaktný a ľahký pre jednoduchú a

pohodlnejšiu manipuláciu

Bezúdržbový

Bezúdržbová prevádzka pre bezproblémové

používanie

Výnimočne tichý

Výnimočne tichý, aby deti zostali pokojné

Prevádzka na sieť aj bezšnúrovo

Používajte výrobok s pripojením do siete alebo

s napájaním na batériu a získajte maximálny

výkon a slobodu.

Výkonná lítium-iónová batéria

Tento produkt obsahuje výkonnú lítium-iónovú

batériu s rýchlym nabíjaním, takže ho stačí

nabíjať len 1 hodinu a vydrží až 50 minút

používania.

Obsahuje nožničky, prikrývku a puzdro

Obsahuje nožničky, prikrývku a puzdro pre

všetky vaše potreby.

Disk DVD s návodom

Súčasťou balenia je disk DVD s návodom,

ilustračnými videami a radami

 

Komfort

Manipulácia: Ultra ľahký dizajn

Napájací systém

Použitie: S káblom/bez kábla

Čas nabíjania: 8 hodín

Prevádzkový čas: 45 minút

Údržba

Mazanie: Čepele nevyžadujú mazanie

Čistenie: Čistiaca kefa

Záruka: 2-ročná celosvetová záruka

Príslušenstvo

Holiace pomôcky: Tvarovací hrebeň, nožnice a

pláštenka
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