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Erillisesti joustavat teräyksiköt

Super Lift & Cut -tekniikka
Vesipestävä parranajokone



 

Virransyöttö
• Automaattivalinta: 100 - 240 V
• Latausaika: 8 tunti(a)
• Ladattava
• Verkkovirta
• Ajoaika: 35 minuutti(a)
• Ladattavat vihreät NiMh -kennot

Sähkötekniset tiedot
• Sähköinen virtakytkin
• Virran merkkivalo: Vihreä
• Latauksen merkkivalo: Vihreä
• Akku täynnä -merkkivalo

Paino ja mitat
• Tuotepakkaus
• Myyntipakkaus

Lisätarvikkeet
• Puhdistusharja
• Ajopään suojus
• Ylösnouseva rajain
• Paperituki

Pinnoitus
• Kumiset kädensijat
• Lisää koriste

Parranajojärjestelmä
• Erillisesti joustavat teräyksiköt
• Korroosion kestävät terät
• Vaihtoterä: HQ8
• Super Lift & Cut -tekniikka
• Irrotettava seinäkannatin
• Hiljainen käyntiääni
• Värinätön
• Partakarvakammio
• Reflex Action -järjestelmä
• Precision Cutting -järjestelmä
• Pestävä
• Tehokas sarana käännettävässä yläosassa
• Sensotec-teräaukot ja -säleiköt
•

Sähkökäyttöinen parranajokone
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