
Машинка за

подстригване

 
С гребен за следване на контура

 
QC5050

Машинка за подстригване Super-Easy
Избирате дължина, фиксирате и започвате

Тази много лесна за работа машинка за подстригване ви дава възможност да си направите желаната прическа с до 8 степени

за дължина - от 1 до 21 мм. Просто изберете необходимата ви дължина на косата, фиксирайте я и започнете. Вече е с

допълнителен гребен за къса коса "номер 1" - за много късо подстригване и прическа "набола коса на 3 дни".

Отлична работа, превъзходно усещане

Гребен за следване на контура, осигуряващ бързина и удобство

Самозаточващи се ножчета SteelWave за прецизен резултат

Изглеждайте така, както желаете

8 вградени степени за дължина до 21 мм

Гребен за къса дължина, който подстригва косата до 1,6 мм



Машинка за подстригване QC5050/00
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8 вградени степени за дължина

Изберете и фиксирайте желаната дължина в широк

диапазон от възможности.

Гребен за следване на контура

Гребенът за следване на контура се приспособява

към всяка извивка за масксимална бързина и удобство

при употреба.

Гребен за къса дължина

Специално предназначен гребен за подстригване на

много къси прически.

Самонаточващи се ножчета

Революционните вълнообразни самозаточващи се

ножчета направляват и подрязват косата, като

резултатът е прецизен и равномерен.

 

Подстригваща система

Ширина на подстригващия елемент: 41 мм

Множество настройки на дължината: 8

Различни настройки за дължина: до 21 мм

Прецизност (стъпка): 3 мм

Самозаточващи се ножчета от неръждаема

стомана

Подстригващ елемент: Ножове от неръждаема

стомана

Лесна употреба

Индикатор за зареждане: 1 светодиоден (LED)

Без необходимост от поддръжка - не се нуждае

от смазване

Система за захранване

Време за зареждане: 8 часа, 12 часа

Време за работа: 35 минути, 50 минути

Употреба: С кабел/без кабел

Дизайн

Форма: Ергономична

Аксесоари

Четка за почистване

Фризьорски принадлежности: Фризьорски гребен и

ножици

Сервиз

2 години международна гаранция
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