
Maszynka do
strzyżenia włosów

 
Obrotowy o 180° element tnący

 

QC5170/00

Strzyż włosy samodzielnie
Nawet w trudno dostępnych miejscach

Oto pierwsza maszynka zaprojektowana specjalnie do samodzielnego strzyżenia włosów. Jest to możliwe

dzięki zastosowaniu głowicy z możliwością obrotu o 180° oraz odpowiednio dopasowanej konstrukcji, które

pozwalają na łatwe strzyżenie trudno dostępnych miejsc. Strzyżenie własnych włosów jeszcze nigdy nie było

tak proste!

Wspaniałe rezultaty i doskonały wygląd

Dopasowująca się nasadka grzebieniowa zapewnia szybkie i wygodne przycinanie

Samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej zapewniają doskonałe rezultaty

Niezwykle łatwa obsługa

Wygodny uchwyt gwarantuje pełną kontrolę

Głowica obrotowa 180° dojdzie do wszystkich miejsc

Znajdź swój styl

10 zabezpieczonych ustawień długości do 21 mm

Trymer do precyzyjnego przycinania i modelowania linii zarostu

Optymalna moc działania

Akumulator o dużej mocy z łatwością ścina wszystkie rodzaje włosów



Maszynka do strzyżenia włosów QC5170/00

Zalety

Dopasowująca się nasadka grzebieniowa

Dopasowująca się nasadka grzebieniowa

dostosowuje się do kształtu ciała, zapewniając

szybkie i wygodne efekty.

Wygodny chwyt

Produkt został wyposażony w wygodny

uchwyt, który gwarantuje pełną kontrolę i

zapewnia łatwość korzystania

Duża moc

Akumulator zapewnia wysoką moc

umożliwiającą cięcie nawet najgrubszych

włosów

Precyzyjny trymer

Wymodeluj zarost dokładnie tak, jak chcesz.

Samoostrzące się ostrza ze stali

Samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej

zapewniają doskonałe rezultaty za każdym

razem.

10 zabezpieczonych ustawień długości

Wybierz i zablokuj żądaną długość z

szerokiego zakresu ustawień.

Głowica z możliwością obrotu o 180°

Głowica z możliwością obrotu o 180° pozwala

łatwo dotrzeć do miejsc z tyłu głowy i

zapewnia idealnie równe cięcie
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Dane techniczne

System tnący

Szerokość nożyka: 41 mm

Liczba ustawień długości: 10

Zakres ustawień długości: do 21 mm

Precyzja (wielkość odstępów): Co 2 mm mm

Samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej

Typ nasadki grzebieniowej: Dopasowująca się

do kształtu ciała

Łatwa obsługa

Nie wymaga konserwacji — nie trzeba

smarować

Zasilanie

Rodzaj baterii/akumulatora: NiMH

Czas ładowania: 8 godzin

Czas działania: 60 minut

Użytkowanie: Sieciowe/akumulatorowe

Wykończenie

Wykończenie: Obudowa chromowana

Kształt: Ergonomiczny

Akcesoria

Szczoteczka do czyszczenia

Precyzyjny trymer

Serwis

2 lata gwarancji
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