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Corte o seu próprio cabelo
Mesmo em áreas de difícil acesso

Apresentamos o primeiro aparador de cabelo especialmente concebido para auto-utilização; graças à cabeça

oscilante de 180° e ao design que se adapta aos contornos, pode alcançar facilmente as áreas de difícil acesso.

Cortar o seu próprio cabelo nunca foi tão fácil!

A maior eficácia agradável ao tacto

Pente de seguimento de contornos para rapidez e conforto

Lâminas em aço inoxidável auto-afiáveis para resultados precisos

Proporciona uma fácil utilização

Aderência cómoda para controlo total

Cabeça oscilante de 180° do aparador para um alcance máximo em todas as áreas

Crie o estilo que procura

10 regulações de comprimento seguras até 21 mm

Aparador de precisão para criar e manter as suas linhas

Proporciona uma potência ideal

Bateria extra potente para cortar facilmente todos os tipos de cabelo
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Destaques

Pente de seguimento de contornos

O pente de seguimento de contorno ajusta-se

a todas as curvas para proporcionar resultados

rápidos e confortáveis.

Fáceis de segurar

O produto foi concebido para ser fácil de

segurar de forma a permitir um controlo total e

tornando o produto fácil de manusear

Extra potente

A bateria extra potente proporciona um

desempenho superior, para cortar até os pêlos

mais grossos

Aparador de precisão

Crie qualquer penteado que desejar com

precisão.

Lâminas em aço inoxidável auto-afiáveis

As lâminas em aço inoxidável auto-afiáveis

garantem um resultado sempre preciso e

seguro.

10 regulações de comprimento seguras

Seleccione e bloqueie o comprimento que

deseja dentro de uma gama versátil de

possíveis comprimentos.

Cabeça oscilante de 180°

A cabeça oscilante de 180° permite-lhe

alcançar facilmente a parte posterior da sua

cabeça para um corte perfeito
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Especificações

Sistema de corte

Largura da unidade de corte: 41 mm

Número de regulações de comprimento: 10

Gama de regulações de comprimento: até

21 mm

Precisão (tamanho dos intervalos): a cada

2 mm

Lâminas em aço inoxidável auto-afiáveis

Tipo de pente: Seguimento de contornos

Fácil de utilizar

Sem necessidade de manutenção - Não

necessita de lubrificação

Alimentação

Tipo de pilhas: NiMH

Tempo de carga: 8 horas

Tempo de utilização: 60 minutos

Utilização: Com fios/sem fios

Design

Acabamento: Estrutura cromada

Formato: Ergonómico

Acessórios

Escova de limpeza

Aparador de precisão

Assistência

2 anos de garantia mundial
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