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Strihač vlasov Super-easy
Pre dokonalú precíznosť

Tento strihač vlasov Super Easy Vám umožní vytvoriť akýkoľvek želaný účes vďaka až 15 nastaveniam dĺžky 1 až

41 mm. Stačí vybrať správnu dĺžku vlasov, uzamknúť a môžete začať. Teraz s dodatočným nástavcom na strnisko

pre extrémne krátke strihy vlasov a štýlový efekt 3-dňového strniska.

Špičkový výkon prinesie vynikajúci pocit

Hrebeňový nástavec sledujúci kontúry pre rýchlosť a pohodlie

Samoostriace čepele SteelWave pre precízne výsledky

Vytvorte vzhľad podľa svojich predstáv

15 integrovaných nastavení dĺžky až do 42 mm

Indikátor dĺžky signalizuje dĺžku zostávajúcich chĺpkov v mm

Hrebeňový nástavec na krátku dĺžku na strihanie vlasov na dĺžku 1,6 mm

Prináša maximálne jednoduché používanie

Puzdro na odkladanie, ktoré chráni všetky súčasti



Strihač vlasov QC5070/80

Hlavné prvky Technické údaje

Hrebeň sledujúci kontúry

Hrebeňový nástavec sledujúci kontúry sa

prispôsobí každej krivke a zaručí rýchle a

pohodlné výsledky.

Samoostriace čepele

Revolučné samoostriace čepele v tvare vlny

nasmerujú fúzy alebo vlasy pre hladký a

rovnomerný výsledok.

15 integrovaných nastavení dĺžky

Vyberte a uzamknite požadovanú dĺžku v rámci

širokého spektra dostupných dĺžok.

Indikátor dĺžky

Indikátor dĺžky v prednej časti strihača vlasov

zobrazuje presnú dĺžku vlasov, ktorú

dosiahnete s príslušným nastavením.

Hrebeňový nástavec na krátku dĺžku

Špeciálny hrebeňový nástavec na strihanie

vlasov na hlave pre výnimočne krátky účes.

Puzdro na odkladanie

Puzdro vysokej kvality umožňuje odkladanie

všetkého príslušenstva a chráni ho pre

poškodením

 

Komfort

Manipulácia: Ultra ľahký dizajn

Napájací systém

Použitie: S káblom/bez kábla

Čas nabíjania: 8 hodín

Prevádzkový čas: 35 minút

Údržba

Mazanie: Čepele nevyžadujú mazanie

Záruka: 2-ročná celosvetová záruka

Príslušenstvo

Holiace pomôcky: Tvarovací hrebeň a nožnice
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