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Pente de seguimento de contornos

Lâminas auto-afiáveis SteelWave



 

Sistema de energia
• Recarregável/Corrente
• Tempo de carga: 10 hora(s)
• Tempo de funcionamento: 50 minuto(s)

Acessórios
• Aparador de precisão
• Conjunto de cabeleireiro
• Escova de limpeza
• Bolsa de luxo para arrumação

Sistema de aparar
• Unidade de corte articulada
• Acessório de corte sem necessidade de 

manutenção
• Contour Tracking System™ 2D
• Tecnologia Steel Wave
• Número de definições: 15
•

Aparador de cabelo Super-Easy
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