
Maşină de tuns
pentru uz personal

 
Element de tăiere rotativ 180°

 

QC5170

Tundeţi-vă singuri
Chiar şi în locurile greu accesibile

Vă prezentăm prima maşină de tuns creată special pentru a vă tunde singuri, mulţumită capului pivotant la 180°

şi designului ergonomic. Puteţi ajunge cu uşurinţă în cele mai dificile zone. Tunderea propriului păr nu a fost

niciodată mai uşoară!

Cea mai bună performanţă pentru a vă simţi excelent

Pieptene care urmăreşte conturul pentru viteză şi confort

Lame din oţel inoxidabil, cu ascuţire automată pentru rezultate de precizie

Creaţi-vă coafura dorită

10 setări sigure de lungime până la 21 mm

Dispozitiv de tuns pentru detalii de precizie pentru a crea şi menţine liniile dvs.

Oferă uşurinţă maximă de utilizare

Cap de tundere pivotant la 180°, pentru eficienţă maximă în toate zonele

Mâner ergonomic pentru control total

Asigură o putere optimă

Baterie foarte puternică pentru a tăia cu uşurinţă toate tipurile de păr



Maşină de tuns pentru uz personal QC5170/00

Repere Specificaţii

Pieptene care urmăreşte conturul

Pieptenele care urmăreşte conturul se

adaptează fiecărei linii pentru a oferi rezultate

rapide şi comode.

Oţel inoxidabil, cu ascuţire automată

Lamele din oţel inoxidabil, cu ascuţire

automată asigură un rezultat precis şi uniform

de fiecare dată.

10 setări sigure de lungime

Selectează şi blochează lungimea preferată

într-un interval versatil de lungimi posibile.

Dispozitiv de tuns pentru detalii de precizie

Creaţi cu precizie orice stil doriţi.

Cap de tundere pivotant la 180°

Cap de tundere pivotant la 180°, pentru

eficienţă maximă în toate zonele

Mâner uşor

Mâner ergonomic pentru control total

Putere suplimentară

Baterie foarte puternică pentru a tăia cu

uşurinţă toate tipurile de păr

 

Performanţă

Dimensiunea maşinii de tuns: 41 mm

Sistem de alimentare

Utilizare: Cu fir/fără fir, Numai fără fir

Durată de încărcare: 8 ore

Durată de funcţionare: 60 de minute

Întreţinere

Lubrifiere: Lamele nu necesită lubrifiere

Curăţarea: Perie de curăţat

Garanţie: Garanţie internaţională 2 ani
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