11-σε-1, Πρόσωπο,
Μαλλιά και Σώμα
Multigroom series 5000
11 εξαρτήματα
Τεχνολογία DualCut
Έως 80 λεπτά χρόνος λειτουργίας
Αδιάβροχο
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Κορυφαίο styling και ακρίβεια
Τρίμερ 11-σε-1 για μέγιστη ευελιξία
Δημιουργήστε το δικό σας προσωπικό στυλ με αυτό το ευέλικτο τρίμερ, που περιλαμβάνει 11
εξαρτήματα υψηλής ποιότητας για το πρόσωπο, τα μαλλιά και το σώμα σας. Οι λεπίδες
DualCut παρέχουν μέγιστη ακρίβεια και η αντιολισθητική λαβή από λάστιχο βελτιώνει την
πρακτικότητα και τον έλεγχο.
Απόδοση κοπής
Τεχνολογία DualCut για μέγιστη ακρίβεια με 2 φορές περισσότερες λεπίδες
Ευελιξία
Τριμάρετε και δώστε στυλ στο πρόσωπό σας, τα μαλλιά και το σώμα με 11 εξαρτήματα
Μεταλλικό τρίμερ που τριμάρει με ακρίβεια τα γένια, τα μαλλιά και τις τρίχες του σώματος
Ξυριστική μηχανή ακριβείας που τελειοποιεί τις άκρες σε μάγουλα, πηγούνι και λαιμό
Το μεταλλικό τρίμερ για τις λεπτομέρειες ορίζει το περίγραμμα στο μούσι σας ή το γενάκι σας
Το τρίμερ για μύτη αφαιρεί απαλά τις ανεπιθύμητες τρίχες της μύτης και των αυτιών
7 χτένες για τριμάρισμα στο πρόσωπο, τα μαλλιά και το σώμα
Εύκολη χρήση
Χρόνος λειτουργίας: έως 80 λεπτά ασύρματης χρήσης ανά φόρτιση
Αντιολισθητική λαβή από λάστιχο για βελτιωμένη άνεση και έλεγχο
Αδιάβροχο, για εύκολο καθαρισμό με τρεχούμενο νερό βρύσης
Θήκη αποθήκευσης για εύκολη οργάνωση και μεταφορά
2 χρόνια εγγύηση
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Χαρακτηριστικά
Τεχνολογία DualCut

Ξυριστική μηχανή ακριβείας

Έως 80 λεπτά χρόνος λειτουργίας

Απολαύστε μέγιστη ακρίβεια με την τεχνολογία
DualCut, που περιλαμβάνει 2 φορές περισσότερες
λεπίδες. 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 4 χρόνια χρήσης.

Χρησιμοποιήστε την ξυριστική κεφαλή ακριβείας
μετά το τριμάρισμα, για να τελειοποιήσετε τις άκρες
στα μάγουλα, το πηγούνι και το λαιμό.

Χρησιμοποιήστε το ασύρματα έως και 80 λεπτά για
κάθε φόρτιση 16 ωρών.
Αντιολισθητική λαβή από λάστιχο

Μεταλλικό τρίμερ για λεπτομέρειες

11 εξαρτήματα για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα

Δημιουργήστε με ακρίβεια λεπτές γραμμές,
περιγράμματα και λεπτομέρειες για να αναδείξετε ή
να αλλάξετε το στυλ σας.
Αυτό το τρίμερ "όλα σε ένα" τριμάρει και
διαμορφώνει το στυλ των τριχών του προσώπου και
των μαλλιών σας και περιποιείται το σώμα σας με
άνεση.

Υψηλής ποιότητας λαβή από λάστιχο για κορυφαία
άνεση και έλεγχο κατά το τριμάρισμα.
Αδιάβροχο

Εξάρτημα ψαλιδίσματος για μύτη & αφτιά

Μεταλλικό τρίμερ

Απομακρύνετε τις ανεπιθύμητες τρίχες από τη μύτη
και τα αυτιά, εύκολα και άνετα.

Απλώς ξεπλύνετε τη συσκευή και τα εξαρτήματα μετά
από κάθε χρήση, για να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη
απόδοση.
Θήκη φύλαξης

7 ανθεκτικές χτένες
Χρησιμοποιήστε το μεταλλικό τρίμερ με την
τεχνολογία DualCut χωρίς χτένα για να
δημιουργήσετε καθαρές, αυστηρές γραμμές στα γένια
σας, το λαιμό και τα μαλλιά σας ή για να τριμάρετε
τις τρίχες του σώματός σας στο ελάχιστο μήκος.

2 χτενάκια για γένια (1,2 χιλ.), 1 ρυθμιζόμενη χτένα
για γένια (3-7 χιλ.), 3 χτένες μαλλιών (9,12,16 χιλ.)
και 1 χτένα για το σώμα (3 χιλ.).

Χρησιμοποιήστε την πρακτική θήκη για αποθήκευση
ή μεταφορά. Αποθηκεύει και προστατεύει το τρίμερ
σας και όλα τα εξαρτήματά του κατά τις μετακινήσεις
σας.
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Προδιαγραφές
Δημιουργήστε το στυλ που θέλετε
Αριθμός εξαρτημάτων: 11 εξαρτήματα
Εργαλεία στάιλινγκ: Μεταλλικό τρίμερ, Μεταλλικό
τρίμερ για λεπτομέρειες, Ξυριστική μηχανή ακριβείας,
Εξάρτημα ψαλιδίσματος για μύτη & αυτιά,
Ρυθμιζόμενη χτένα για γένια 3-7 χιλ., 2 χτένες για
γένια, 3 χτένες για μαλλιά, 1 χτένα για το σώμα
Περιποίηση σώματος & προσώπου/κούρεμα
μαλλιών:
Μακρύ μούσι, Κοντό μούσι, Αξύριστο λουκ, Έντονες
γραμμές, Λεπτομερές στάιλινγκ, Τραγίσιο γενάκι
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Σύστημα κοπής
Τεχνολογία DualCut: Δυνατότητα κοπής σε 2
κατευθύνσεις
Αυτοακονιζόμενες λεπίδες
Αξεσουάρ
Συντήρηση: Βούρτσα καθαρισμού
Θήκη: Θήκη φύλαξης
Ρεύμα
Τύπος μπαταριών: Ni-MH
Χρόνος λειτουργίας: 80 λεπτά
Φόρτιση: Πλήρης φόρτιση σε 16 ώρες
Αυτόματη τάση: 100-240 V

Ευκολία στη χρήση
Καθάρισμα: 100% αδιάβροχο
Δεν χρειάζεται συντήρηση: Δεν απαιτείται λίπανση
Σχεδίαση
Λαβή: Αντιολισθητική λαβή από λάστιχο
Σέρβις
2 χρόνια εγγύηση

