
Aparador

QC5099

Kit profissional para cortar cabelo
Corte profissional

Este kit profissional para cortar o cabelo inclui tudo o que precisa para criar um estilo personalizado. O pente

de seguimento de contornos 3D segue os contornos da sua cabeça, proporcionando um corte suave e

uniforme.

A maior eficácia agradável ao tacto

Pente de seguimento de contornos 3D para rapidez e conforto

Lâmina auto-afiável SteelWave para resultados precisos

Crie o estilo que procura

15 Regulações de comprimento integradas até 42 mm

Aparador de precisão para contornos e retoques fáceis

Proporciona uma fácil utilização

Estojo de armazenamento para proteger todos os itens



Aparador QC5099/00

Destaques Especificações

Pente guia de contornos 3D

O pente exclusivo de seguimento de contornos

tridimensionais segue fielmente todas as

curvas, proporcionando-lhe resultados rápidos

e confortáveis.

Lâminas auto-afiáveis

As revolucionárias lâminas em forma de onda

e auto-afiáveis orientam e cortam o pêlo, para

um resultado preciso e uniforme.

15 Regulações de comprimento integradas

Seleccione e bloqueie o comprimento que

deseja dentro de uma gama versátil de

possíveis comprimentos.

Aparador de precisão

Um complemento útil para o seu aparador de

barba para retocar as suas linhas e contornar

facilmente as patilhas e linha do pescoço.

Estojo de armazenamento

O estojo de alta qualidade proporciona uma

solução de armazenamento para todos os

acessórios e protege-os contra danos

 

Natural

Manuseamento: Design ultraleve

Alimentação

Utilização: Com fios/sem fios

Tempo de carga: 10 horas

Tempo de utilização: 50 minutos

Manutenção

Lubrificação: As lâminas não necessitam de

lubrificação

Garantia: 2 anos de garantia mundial

Acessórios

Acessórios de barbeiro: Pente modelador,

tesoura e touca
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