
Κουρευτική μηχανή

CC5060

Σχεδιασμένη για παιδιά, φτιαγμένη για μαμάδες

Πιστεύουμε ότι το κούρεμα των παιδιών σας πρέπει να είναι μία απολαυστική διαδικασία και έτσι σχεδιάσαμε μία αθόρυβη,

ασφαλέστερη και πιο εύχρηστη κουρευτική μηχανή, για άψογα κουρέματα κάθε φορά!

Άριστη απόδοση με εκπληκτική αίσθηση

Χτένα παρακολούθησης περιγράμματος για ταχύτητα και άνεση

Λεπίδες και οδηγοί κοπής φιλικοί προς το δέρμα για την αποφυγή τραυματισμών

Δημιουργήστε το στυλ που θέλετε

15 ενσωματωμένες ρυθμίσεις μήκους έως και 42 χιλ.

Μέγιστη ευκολία χρήσης

Λεπτό και ελαφρύ για ευκολότερο και πιο ξεκούραστο χειρισμό

Δεν χρειάζεται συντήρηση, για χρήση χωρίς προβλήματα

Αθόρυβη για να παραμένουν τα παιδιά ήρεμα

Βέλτιστη ισχύς

Χρήση με και χωρίς καλώδιο για μέγιστη ισχύ και ελευθερία

Πανίσχυρη μπαταρία ιόντων λιθίου για χρήση με βέλτιστη ισχύ

Περιλαμβάνει πρόσθετα εξαρτήματα

Περιλαμβάνει ψαλίδι, κάπα, θήκη
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Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Χτένα παρακολούθησης περιγράμματος

Η χτένα παρακολούθησης περιγράμματος

προσαρμόζεται σε κάθε καμπύλη, χαρίζοντάς σας

γρήγορα και άνετα αποτελέσματα.

Φιλική προς το δέρμα

Οι μοναδικά στρογγυλές λεπίδες και άκρες χτένας

εμποδίζουν τον τραυματισμό του δέρματος.

15 ενσωματωμένες ρυθμίσεις μήκους

Επιλέξτε και κλειδώστε το επιθυμητό μήκος από ένα

ευέλικτο εύρος δυνατών μηκών.

Λεπτό και ελαφρύ

Λεπτό και ελαφρύ για ευκολότερο και πιο ξεκούραστο

χειρισμό

Δεν χρειάζεται συντήρηση

Δεν χρειάζεται συντήρηση, για χρήση χωρίς

προβλήματα

Αθόρυβη

Αθόρυβη για να παραμένουν τα παιδιά ήρεμα

Χρήση με και χωρίς καλώδιο

Χρησιμοποιήστε το προϊόν με ή χωρίς καλώδιο, με

την επαναφορτιζόμενη μπαταρία, για μέγιστη ισχύ

και ελευθερία.

Πανίσχυρη μπαταρία ιόντων λιθίου

Πανίσχυρη μπαταρία ιόντων λιθίου για χρήση με

βέλτιστη ισχύ

Περιλαμβάνει ψαλίδι, κάπα, θήκη

Περιλαμβάνει ψαλίδι, κάπα, θήκη για όλες τις ανάγκες

σας.

DVD οδηγιών

DVD οδηγιών με επεξηγηματικά βίντεο και

συμβουλές

 

Άνεση

Χειρισμός: Εξαιρετικά ελαφρύς σχεδιασμός

Ισχυρό σύστημα

Χρήση: Με/χωρίς καλώδιο

Χρόνος φόρτισης: 8 ώρες

Χρόνος λειτουργίας: 45 λεπτά

Συντήρηση

Λίπανση: Οι λεπίδες δεν χρειάζονται λίπανση

Καθάρισμα: Βούρτσα καθαρισμού

Εγγύηση: Διετής εγγύηση διεθνώς

Αξεσουάρ

Εργαλεία κουρέα: Χτένα, ψαλίδι και κάπα
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