
 

8-σε-1, Πρόσωπο και

μαλλιά

Multigroom series 3000

  8 εξαρτήματα

Aυτοακονιζόμενες ατσάλινες

λεπίδες

Χρόνος λειτουργίας έως και 60

λεπτά

Πλενόμενα εξαρτήματα

 

MG3730/15

Τρίμερ "όλα σε ένα"
Τρίμερ 8-σε-1

Δοκιμάστε ένα νέο λουκ, οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας, με αυτό το ανθεκτικό τρίμερ

"όλα σε ένα". 8 εξαρτήματα υψηλής ποιότητας σας επιτρέπουν να δημιουργείτε εύκολα το

ακριβές στυλ που επιθυμείτε στα μαλλιά και το πρόσωπό σας.

Απόδοση κοπής

Αυτοακονιζόμενες λεπίδες φιλικές προς το δέρμα για τέλειο τριμάρισμα

Ευελιξία

Τριμάρετε και διαμορφώστε το στυλ του προσώπου και των μαλλιών σας με 8 εξαρτήματα

Το τρίμερ διαμορφώνει τα γένια και τα μαλλιά σας τελειοποιώντας το λουκ σας

Το τρίμερ για μύτη αφαιρεί απαλά τις ανεπιθύμητες τρίχες της μύτης και των αυτιών

6 χτένες για την περιποίηση του προσώπου και των μαλλιών σας

Εύκολη χρήση

Χρόνος λειτουργίας: έως 60 λεπτά ασύρματης χρήσης ανά φόρτιση

Πλενόμενα εξαρτήματα για εύκολο καθαρισμό

Θήκη αποθήκευσης για εύκολη οργάνωση και μεταφορά

2 χρόνια εγγύηση
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Χαρακτηριστικά

Αυτοακονιζόμενες λεπίδες

Απολαύστε άψογο τριμάρισμα, κάθε φορά. Οι

ατσάλινες λεπίδες τρίβονται ελαφρά η μία πάνω στην

άλλη – και αυτο-ακονίζονται ενώ χρησιμοποιούνται.

Έτσι, έχετε στη διάθεσή σας λεπίδες τόσο κοφτερές

όσο την πρώτη ημέρα, μετά από 3 χρόνια χρήσης.

8 εξαρτήματα για πρόσωπο και μαλλιά

Αυτό το τρίμερ "όλα σε ένα" τριμάρει και

διαμορφώνει το στυλ των τριχών του προσώπου

σας και των μαλλιών σας με άνεση.

Εξάρτημα κοπής

Χρησιμοποιήστε το τρίμερ χωρίς την χτένα για

καθαρές γραμμές στα γένια, το λαιμό και το

περίγραμμα των μαλλιών σας. Οι αυτοακονιζόμενες

λεπίδες του τρίμερ παραμένουν κοφτερές όπως την

πρώτη μέρα, ακόμη και μετά από 3 χρόνια χρήσης.

Εξάρτημα ψαλιδίσματος για μύτη & αφτιά

Απομακρύνετε τις ανεπιθύμητες τρίχες από τη μύτη

και τα αυτιά, εύκολα και άνετα.

6 ανθεκτικές χτένες

2 χτενάκια για γένια (1,2 χιλ.), 1 ρυθμιζόμενη χτένα

για γένια (3-7 χιλ.) και 3 χτένες μαλλιών (9,12,16

χιλ.).

Έως 60 λεπτά χρόνος λειτουργίας

Χρησιμοποιήστε το ασύρματα έως και 60 λεπτά για

κάθε φόρτιση 16 ωρών.

Πλενόμενα εξαρτήματα

Απλώς αφαιρέστε και ξεπλύνετε τις λεπίδες και τις

χτένες με νερό βρύσης για να τις καθαρίσετε

σχολαστικά.

Θήκη φύλαξης

Χρησιμοποιήστε την πρακτική θήκη για αποθήκευση

ή μεταφορά. Αποθηκεύει και προστατεύει το τρίμερ

σας και όλα τα εξαρτήματά του κατά τις μετακινήσεις

σας.

2 χρόνια εγγύηση σε όλο τον κόσμο

Όλα τα προϊόντα ανδρικής περιποίησης της

εταιρείας μας είναι κατασκευασμένα για να διαρκούν.

Συνοδεύονται από διεθνή εγγύηση 2 ετών και είναι

συμβατά με τις τάσεις δικτύου όλων των χωρών.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ iF 2017

Multigroom series 3000ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ iF 2017 
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Προδιαγραφές

Δημιουργήστε το στυλ που θέλετε

Αριθμός εξαρτημάτων: 8 εξαρτήματα

Εργαλεία στάιλινγκ: Εξάρτημα κοπής, Εξάρτημα

ψαλιδίσματος για μύτη & αυτιά, Ρυθμιζόμενη χτένα

για γένια 3-7 χιλ., 2 χτένες για γένια, 3 χτένες για

μαλλιά

Κούρεμα μαλλιών/περιποίηση προσώπου:

Μακρύ μούσι, Κοντό μούσι, Αξύριστο λουκ, Έντονες

γραμμές, Λεπτομερές στάιλινγκ, Τραγίσιο γενάκι

Σύστημα κοπής

Αυτοακονιζόμενες λεπίδες

Αξεσουάρ

Συντήρηση: Βούρτσα καθαρισμού

Θήκη: Θήκη φύλαξης

Ρεύμα

Τύπος μπαταριών: Ni-MH

Χρόνος λειτουργίας: 60 λεπτά

Φόρτιση: Πλήρης φόρτιση σε 16 ώρες

Αυτόματη τάση: 100-240 V

Ευκολία στη χρήση

Καθάρισμα: Πλενόμενα εξαρτήματα

Δεν χρειάζεται συντήρηση: Δεν απαιτείται λίπανση

Σέρβις

2 χρόνια εγγύηση
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