
Κουρευτική μηχανή

QC5170

Κόψτε μόνοι σας τα μαλλιά σας
Ακόμα και σε δύσκολα προσβάσιμα σημεία

Η πρώτη κουρευτική μηχανή που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να κουρεύεστε μόνοι σας, χάρη στην κεφαλή με δυνατότητα

περιστροφής 180° και στη σχεδίαση που προσαρμόζεται στη μορφή του κεφαλιού. Μπορείτε να αποκτήσετε εύκολα πρόσβαση

ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία. Το κούρεμα των μαλλιών σας δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολο!

Ειδική σχεδίαση για ατομική χρήση

Περιστροφική κεφαλή 180° κουρευτικής μηχανής

Εύχρηστη λαβή για πλήρη έλεγχο

Εξαιρετικά αποτελέσματα

Χτένα παρακολούθησης περιγράμματος

10 ρυθμίσεις κλειδώματος μήκους 0-21 χιλ.

Aυτοακονιζόμενες λεπίδες από ανοιξείδωτο ατσάλι

Εξαιρετικά ισχυρό μοτέρ

Ακριβές και ομοιόμορφο περίγραμμα

Εξάρτημα ψαλιδίσματος ακριβείας

Ακριβές και ομοιόμορφο ψαλίδισμα

Χτένα παρακολούθησης περιγράμματος για ταχύτητα και άνεση



Κουρευτική μηχανή QC5170/00

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Περιστροφική κεφαλή 180° κουρευτικής μηχανής

Το κούρεμα των μαλλιών δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολο,

χάρη στην περιστροφική κεφαλή 180° της

κουρευτικής μηχανής με την οποία μπορείτε να

φτάσετε ακόμα και στις πιο δύσκολα προσβάσιμες

περιοχές.

Εύχρηστη λαβή για πλήρη έλεγχο

Ειδική σχεδίαση για να κουρεύεστε μόνοι σας

Χτένα παρακολούθησης περιγράμματος

Η μοναδική χτένα που ακολουθεί το περίγραμμα του

κεφαλιού με ακρίβεια, σας προσφέρει ένα ομαλό και

ομοιόμορφο κούρεμα.

10 ρυθμίσεις κλειδώματος μήκους 0-21 χιλ.

Οι ρυθμιζόμενες ημιδιαφανείς χτένες της

κουρευτικής μηχανής παρέχουν 10 ρυθμίσεις μήκους

με δυνατότητα κλειδώματος για μεγάλη ποικιλία στυλ

μήκους έως και 21 χιλ. Το κλείδωμα ασφαλείας

ασφαλίζει την επιλεγμένη ρύθμιση μήκους.

Aυτοακονιζόμενες λεπίδες από ανοιξείδωτο ατσάλι

Επαναστατικές αυτοακονιζόμενες λεπίδες από

ανοιξείδωτο ατσάλι που κατευθύνουν και κόβουν τις

τρίχες για ακριβές και ομοιόμορφο ψαλίδισμα.

 

Ισχυρό σύστημα

Χρόνος φόρτισης: 8 ώρα(ες)

Χρόνος λειτουργίας: 60 λεπτό(ά)

Επαναφορτιζόμενο - Ενσύρματο/ασύρματο

Χωρίς καλώδιο: Λειτουργεί με και χωρίς καλώδιο

τροφοδοσίας

Αξεσουάρ

Βούρτσα καθαρισμού

Βάση φόρτισης

Εγγύηση

Διετής εγγύηση διεθνώς

Σύστημα κοπής

Aυτοακονιζόμενες λεπίδες από ανοιξείδωτο ατσάλι

Πλάτος κόπτη: 41 χιλ.

Δεν χρειάζεται λίπανση: Οι αυτοακονιζόμενες

λεπίδες δεν χρειάζονται λίπανση
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