
 

„Aštuoniolika viename“,
veidui, plaukams ir kūnui

Multigroom series 7000

 
18 įrankiai

„DualCut“ technologija

5 val. veikimo laikas

Atsparus vandeniui

 

MG7770/15 Geriausias formavimas ir tikslumas
Universaliausias aukščiausios kokybės kirptuvas „Aštuoniolika

viename“

Patobulinkite savo individualų stilių su mūsų tiksliausiu ir universaliausiu kirptuvu.

Naudodami 18 kokybiškų įrankių sukursite unikalų stilių nuo galvos iki kojų.

Mėgaukitės maksimaliu tikslumu naudodami „DualCut“ peiliukus ir aukščiausios

kokybės plieninę rankeną su guminėmis detalėmis.

Kirpimo veiksmingumas

Maksimalus tikslumas su 2 k. daugiau peiliukų

Universalumas

Kirpkite ir formuokite veido plaukus, prižiūrėkite plaukus ir kūną naudodami 18 įrankių

Glotniai skutantys pasigalandantys peiliukai

Atsisveikinkite su nepageidaujamais kūno plaukais

Precizišku skustuvu užbaikite skusti skruostų, smakro ir kaklo kraštus

Platus plaukų kirpiklis greitai kerpa net storiausius plaukus

Tiksliai nukirpkite kruopštumo reikalaujančias vietas

Nepalieka išlindusių nosies ir ausų plaukų

11 šukų veido plaukams kirpti, plaukams ir kūno plaukams prižiūrėti

Paprasta naudoti

Veikimo laikas: 5 val. veikimo be laido trukmė įkrovus vieną kartą

Geresnis valdymas su nerūdijančio plieno rėmu ir gumine rankena

Atsparus vandeniui, kad būtų patogu naudoti duše ir valyti



„Aštuoniolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui MG7770/15

Ypatybės

„DualCut“ technologija

„Viskas viename“ plaukų kirptuvas veikia su

pažangia „DualCut“ technologija, užtikrinančia

didžiausią tikslumą. Jame yra dvipusiai

peiliukai, kurie išlieka aštrūs tarsi 1-ąją dieną.

18 įrankių veidui, plaukams ir kūnui

Šis „viskas viename“ kirptuvas patogiai kerpa ir

formuoja veido plaukus, apkerpa plaukus ir

pasitarnauja prižiūrint kūną.

Visiškai metalinis kirptuvas

Švariai skuskite sukurdami aiškias linijas ir

tolygiai kirpkite storiausius plaukus naudodami

kūno plaukų ir barzdos kirptuvą su tiksliais

plieniniais peiliukais. Šie nerūdijantys peiliukai

savaime pasigalanda, kad tarnautų ilgiau.

Kūno plaukų skustuvas su odos apsauga

Patogiai skuskite žemiau kaklo su mūsų

unikalia odos apsaugos sistema, kuri apsaugo

net pačias jautriausias kūno vietas, tad galite

skusti plaukelius 0,5 mm atstumu nuo odos

Preciziškas skustuvas

Naudokite precizišką skustuvą po kirpimo,

norėdami baigti skusti skruostų, smakro ir kaklo

kraštus.

Platus plaukų kirpiklis

Greitai sukurkite savo plaukų stilių. Itin platus,

41 mm, plaukų kirpiklis nukerpa daugiau

plaukų vienu kirpimu.

Visiškai metalinis kruopštaus kirpimo

prietaisas

Dėl plieninio, tiksliai skutančio prietaiso siauro

dizaino paprasta tiksliai nuskusti kraštus ir

padailinti kruopštumo reikalaujančias vietas.

Nosies ir ausų kirptuvas

Išvenkite įkirpimų ir įpjovimų, nes su

universaliu kirptuvu greitai pašalinsite

nepageidaujamus nosies ir ausų plaukus.

„iF“ APDOVANOJIMAS UŽ GAMINIO

DIZAINĄ 2017 m.

7000 serijos barzdakirpė „Multigroom“„iF“

APDOVANOJIMAS UŽ GAMINIO DIZAINĄ 2017

m.



„Aštuoniolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui MG7770/15

Specifikacijos

Susikurkite norimą išvaizdą

Įrankių skaičius: 18 įrankiai

Modeliavimo prietaisai: Metalinis kirptuvas,

Tikslus metalinis kirptuvas, Preciziškas

skustuvas, Nosies ir ausų plaukų kirptuvas,

Platus plaukų kirpiklis, Kūno plaukų skustuvas,

Kūno odą apsaugantis priedas, 3–7 mm

reguliuojamos šukos barzdai, 2 šukos

barzdelei, 4 plačios plaukų šukos, 2 šukos

ryškiai plaukų linijai, 2 šukos kūno plaukams

Kūno priežiūra / Plaukų kirpimas / Veidas:

Ilga barzda, Trumpa barzda, Neskustos barzdos

įvaizdis, Aiškios linijos, Detalus modeliavimas,

„Ožio“ barzdelė

Kirpimo sistema

„DualCut“ technologija: Kirpkite dviem

kryptimis

Savaime pasigalandantys peiliukai

Priedai

Priežiūra: Valymo šepetys

Krepšelis: Aukščiausios kokybės kelioninis

dėklas

Maitinimas

Baterijos tipas: Ličio jonų

Veikimo laikas: 5 val.

Įkrovimas: 2 val. trukmės įkrovimas, 5 min.

greitasis įkrovimas

Automatinis įtampos reguliavimas: 100–240

V

Lengva naudoti

„Wet & Dry“: Neperšlampamas ir lengvai

valomas

Ekranas: Išsikraunančios baterijos indikatorius,

Įkrovimo indikatorius

Nereikia priežiūros: Nereikia tepti alyva

Konstrukcija

Rankenėlė: Nerūdijančio plieno rankena,

Neslidi guminė rankena

Techninė priežiūra

2 metų garantija
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