
Κουρευτική μηχανή

 
Με χτένα που ακολουθεί το

περίγραμμα

 
QC5050

Εξαιρετικά εύχρηστη κουρευτική μηχανή
Επιλέξτε μήκος, κλειδώστε και ξεκινήστε

Αυτή η εξαιρετικά εύχρηστη κουρευτική μηχανή με 8 ρυθμίσεις μήκους από 1-21 χιλ. σάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε

όποιο στυλ επιθυμείτε. Απλά επιλέξτε το σωστό μήκος μαλλιών, κλειδώστε και ξεκινήστε. Τώρα, με πρόσθετη χτένα για κοντές

τρίχες για εξαιρετικά κοντά κουρέματα και γένια 3 ημερών.

Άριστη απόδοση με εκπληκτική αίσθηση

Χτένα παρακολούθησης περιγράμματος για ταχύτητα και άνεση

Αυτοακονιζόμενες λεπίδες SteelWave για αποτελέσματα ακριβείας

Δημιουργήστε το στυλ που θέλετε

8 ενσωματωμένες ρυθμίσεις μήκους έως και 21 χιλ.

Χτένα μικρού μήκους για να κόβετε τα μαλλιά σας κατά 1,6 χιλ.



Κουρευτική μηχανή QC5050/00

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

8 ενσωματωμένες ρυθμίσεις μήκους

Επιλέξτε και κλειδώστε το επιθυμητό μήκος από ένα

ευέλικτο εύρος δυνατών μηκών.

Χτένα παρακολούθησης περιγράμματος

Η χτένα παρακολούθησης περιγράμματος

προσαρμόζεται σε κάθε καμπύλη, χαρίζοντάς σας

γρήγορα και άνετα αποτελέσματα.

Χτένα μικρού μήκους

Μία χτένα αποκλειστικά για να κόβετε τα μαλλιά σας

για εξαιρετικά κοντά κουρέματα.

Αυτοακονιζόμενες λεπίδες

Επαναστατικό κυματοειδές σχήμα, αυτoακονιζόμενες

λεπίδες που κατευθύνουν και κόβουν τις τρίχες για

ακριβές και ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

 

Σύστημα κοπής

Πλάτος κόπτη: 41 χιλ.

Αριθμός ρυθμίσεων μήκους: 8

Εύρος ρυθμίσεων μήκους: έως 21 χιλ.

Ακρίβεια (μέγεθος διαβαθμίσεων): ανά 3 χιλ.

Aυτοακονιζόμενες λεπίδες από ανοιξείδωτο ατσάλι

Στοιχείο κοπής: Λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι

Ευκολία στη χρήση

Ένδειξη φόρτισης: 1 LED

Δεν χρειάζεται συντήρηση - Δεν απαιτείται λίπανση

Ισχυρό σύστημα

Χρόνος φόρτισης: 8 ώρες, 12 ώρες

Χρόνος λειτουργίας: 35 λεπτά, 50 λεπτά

Χρήση: Με/χωρίς καλώδιο

Σχεδιασμός

Σχήμα: Εργονομικό

Αξεσουάρ

Βούρτσα καθαρισμού

Εργαλεία κουρέα: Χτένα φορμαρίσματος και ψαλίδι

Συντήρηση

Διετής εγγύηση διεθνώς
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