
 

14 în 1, faţă, cap şi
corp

Multigroom series
7000

 
14 instrumente

Tehnologie DualCut

Funcţionare până la 120 min.

Rezistent la utilizarea sub duş

 

MG7720/15

Stilizare şi precizie perfecte
Aparat de tuns premium 14 în 1 pentru versatilitate maximă

Perfecţionează-ţi stilul personal cu cel mai precis şi mai versatil aparat de tuns al

nostru. 14 instrumente premium îţi permit să-ţi creezi un stil unic, din cap până-n

picioare. Beneficiază de precizie maximă cu lamele DualCut şi de control sporit cu

mânerul din cauciuc antialunecare.

Performanţă de tăiere

Precizie maximă cu de 2 ori mai multe lame

Multifuncţional

14 piese pentru tunderea părului de pe faţă şi cap

Lame cu ascuţire automată pentru un rezultat uniform

Spune adio părului nedorit de pe corp

Aparatul de ras de precizie desăvârşeşte linia obrajilor, a bărbiei şi a gâtului

Obţine detaliile dorite

Îndepărtează părul din nas şi urechi

Tunde părul la lungimea dorită

Uşor de utilizat

120 minute de funcţionare

Uşor de apucat

Rezistent la utilizare sub duş pentru utilizare şi curăţare comode

Depozitează-l şi păstrează-ţi lucrurile în ordine



14 în 1, faţă, cap şi corp MG7720/15

Repere

Tehnologie DualCut

Acest aparat de tuns multifuncţional dispune

de tehnologia DualCut avansată pentru

precizie maximă. Este dotat cu lame duble şi

este proiectat să rămână la fel de ascuţit ca în

prima zi.

14 instrumente pentru faţă, cap şi corp

Aparatul de tuns multifuncţional Philips 7000

dispune de 14 accesorii pentru a oferi o soluţie

de îngrijire corporală completă.

Aparat de tuns integral din metal

Creează linii drepte şi curate şi tunde uniform

cel mai des păr cu lamele de precizie din oţel

ale aparatului de tuns barba şi părul de corp.

Lamele nu corodează, nu ruginesc şi se ascut

automat pentru a rezista mai mult timp.

Aparat de ras pentru corp cu protecţie pentru

piele

Rade-te cu uşurinţă în zonele de sub linia

gâtului cu sistemul nostru unic de protecţie a

pielii, care protejează chiar şi cele mai

sensibile zone ale corpului şi îţi permite să te

razi la 0,5 mm.

Aparat de ras de precizie

Foloseşte aparatul de ras de precizie după tuns

pentru a desăvârşi linia obrajilor, a bărbiei şi a

gâtului.

Aparat pentru detalii complet metalic

Designul îngust al aparatului de îngrijire din

oţel facilitează conturarea şi finisarea cu

precizie a detaliilor mici.

Aparat de tuns părul din nas şi urechi

Evită ciupiturile şi tăieturile cu acest aparat de

tuns multifuncţional, care îndepărtează rapid

părul nedorit din nas şi urechi.

8 piepteni rezistenţi la impact

Retuşează-ţi rapid părul de pe faţă şi cap cu

cele opt protecţii ranforsate. 2 piepteni pentru

aspect nebărbierit pentru tundere la 1 mm şi 2

mm, un pieptene reglabil pentru barbă, 3

piepteni de păr la 9 mm, 12 mm şi 16 mm şi 2

piepteni pentru corp de 3 mm şi 5 mm.
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Aparat de îngrijire multifuncţional seria
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Specificaţii

Creează-ţi stilul dorit

Număr de instrumente: 14 instrumente

Instrumente de stilizare: Aparat de tuns

metalic, Aparat tuns metalic pentru detalii,

Aparat de ras de precizie, Aparat de tuns părul

din nas şi urechi, Aparat de ras pentru corp,

Accesoriu de protecţie pentru pielea corpului,

Pieptene ajustabil pentru barbă de 3-7 mm, 2

piepteni pentru aspect nebărbierit, 3 piepteni,

2 piepteni pentru corp

Îngrijire corporală/tundere/facial: Barbă

lungă, Barbă scurtă, Aspect nebărbierit, Linii

precise, Coafare detaliată, Barbişon

Sistem de tăiere

Tehnologie DualCut: Tundere în două direcţii

Lame cu ascuţire automată

Accesorii

Întreţinere: Perie de curăţat

Husă: Husă

Alimentare

Tip baterie: Litiu-ion

Durată de funcţionare: 120 de minute

Încărcare: Încărcare completă în 1 oră,

încărcare rapidă în 5 min

Tensiune automată: 100-240 V

Uşor de utilizat

Umed şi uscat: Rezistent la apă şi uşor de

curăţat

Afişaj: Indicator încărcare, Indicator pentru

baterie descărcată

Nu necesită întreţinere: Nu este necesară

lubrifierea

Design

Mâner: Mâner din cauciuc anti-alunecare

Service

Garanţie de 2 ani
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