
 

18 v 1, obrazne dlake,
lasje in dlake po telesu

Multigroom series
7000

 
18 nastavkov

Tehnologija DualCut

5 ur delovanja

Primerno za uporabo pod prho

 

MG7785/20

Vrhunsko oblikovanje in natančnost
Vrhunski prirezovalnik 18 v 1 za izjemno vsestranskost

Izpopolnite svoj slog z našim najnatančnejšim in najbolj vsestranskim

prirezovalnikom. Z 18 kakovostnimi pripomočki lahko oblikujete edinstveni videz,

od glave do pet. Rezila DualCut in kovinski ročaj z gumijastimi oprijemi poskrbijo

za izjemno natančnost.

Učinkovitost striženja

Tehnologija DualCut za vrhunsko natančnost z dvakrat večjim številom rezil

Vsestranskost

Z 18 nastavki prirežite in oblikujte obrazne dlake, pričesko in dlake po telesu

Kovinski prirezovalnik natančno prireže brado, lase in dlake po telesu

Brivnik za telo nežno obrije dlake po telesu

Natančni brivnik poskrbi za popolne linije na licih, bradi in vratu.

Širok strižnik hitro prireže celo najdebelejše dlake

Natančni kovinski prirezovalnik oblikuje linije brade ali kozje bradice

Prirezovalnik za nosne dlačice nežno odstrani neželene dlačice v nosu in ušesih

11 glavnikov za prirezovanje obraznih dlak, las in dlak po telesu

Enostavna uporaba

Okvir iz nerjavečega jekla in gumijast ročaj za več nadzora

Omogoča uporabo pod prho za priročno uporabo in čiščenje

Zmogljiva litij-ionska baterija omogoča 5 ur delovanja



18 v 1, obrazne dlake, lasje in dlake po telesu MG7785/20

Značilnosti

18 nastavkov za obraz, lase in telo

S tem prirezovalnikom vse-v-enem lahko

preprosto prirezujete in oblikujete obrazne

dlake, lase in dlake po telesu.

Tehnologija DualCut

Uživajte v vrhunski natančnosti s tehnologijo

DualCut, ki prinaša dvakrat večje število rezil.

Jeklena rezila se nežno drgnejo med seboj in

se med prirezovanjem same ostrijo. Rezila so

tako tudi po petih letih uporabe ostra kot na

začetku.

Kovinski prirezovalnik

S kovinskim prirezovalnikom s tehnologijo

DualCut brez glavnika lahko oblikujete

elegantne, ostre linije brade, vratu in las ali

prirežete dlake po telesu na najkrajšo dolžino.

Brivnik za telo z zaščito za kožo

Naš brivnik za telo poskrbi za nežno britje dlak

po telesu. Edinstveni sistem zaščite za kožo

ščiti najobčutljivejše predele telesa, zato lahko

udobno prirezujete tudi 0,5 mm kratke dlake.

Natančni brivnik

Po prirezovanju uporabite natančni brivnik in

oblikujte popolne linije na licih, bradi in vratu.

Širok strižnik

Hitro ustvarite lasten slog pričeske. Izjemno

širok 41 mm strižnik odstriže več las v enem

potegu.

Natančni kovinski prirezovalnik

Natančno oblikujte linije, oblike in

podrobnosti, da ustvarite ali spremenite svoj

slog.

Prirezovalnik za nosne in ušes. dlačice

Enostavno in udobno odstranite neželene

nosne in ušesne dlačice.

11 glavnikov, odpornih proti udarcem

2 glavnika za strnišče (1,2 mm), 1 nastavljiv

glavnik za brado (3–7 mm), 4 široki glavniki za

lase (4, 9, 12 in 16 mm), 2 glavnika za

razredčene lase (levo, desno) in 2 glavnika za

telo (3,5 mm).

Nerjavno jeklo in gumijast ročaj

Okvir prirezovalnika je iz nerjavečega jekla za

dolgotrajno trpežnost, gumijasti drobni deli pa

omogočajo največ udobja in nadzora v svojem

razredu.



18 v 1, obrazne dlake, lasje in dlake po telesu MG7785/20

Specifikacije

Ustvarite videz, kakršnega si želite

Število nastavkov: 18 nastavkov

Pripomočki za oblikovanje: Natančni kovinski

prirezovalnik, Natančni brivnik, Širok strižnik,

Brivnik za telo, Nastavek za zaščito za kožo,

Kovinski prirezovalnik, Brivnik za nosne in

ušesne dlačice, Glavnik za brado z nastavljivo

dolžino od 3 do 7 mm, 2 glavnika za strnišče, 4

široki glavniki za lase, 2 glavnika za

razredčene lase, 2 glavnika za telo

Nega telesa/striženje dlak/nega obraza:

Dolga brada, Kratka brada, Neobrit videz, Ostre

linije, Natančno oblikovanje, Kozja bradica

Sistem za prirezovanje

Tehnologija DualCut: Prirezovanje v dveh

smereh

Samoostrilna rezila

Dodatna oprema

Vzdrževanje: Ščetka za čiščenje

Torbica: Vrhunska potovalna torbica

Napajanje

Vrsta baterije: Litij-ionska

Čas delovanja: 5 ur

Polnjenje: 2-urno polnjenje, 5-minutno hitro

polnjenje

Samodejna napetost: 100–240 V

Enostavna uporaba

Mokro in suho: Možnost uporabe pod prho in

enostavno čiščenje

Zaslon: Indikator polnjenja, Indikator

iztrošenosti baterije

Brez vzdrževanja: Olje ni potrebno

Zasnova

Ročaj: Nedrseči gumijasti ročaj, Oprijem iz

nerjavnega jekla

Servis

2-letna garancija
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