
Maşină de tuns

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!

Special proiectată pentru a vă tunde singuri

Cap de tundere pivotant la 180°

Mâner ergonomic pentru control total

Rezultate superioare

Pieptene care urmăreşte conturul

10 setări blocabile pentru lungimi în intervalul 0-21 mm

Lame din oţel inoxidabil, cu ascuţire automată

Motor ultraputernic

Conturare precisă şi uniformă

Lamă de precizie



Maşină de tuns QC5170/01

Repere Specificaţii

Cap de tundere pivotant la 180°

Tunderea propriului păr nu a fost niciodată mai

uşoară, mulţumită capului de tundere pivotant

la 180°; puteţi ajunge cu uşurinţă în cele mai

dificile zone.

Mâner ergonomic pentru control total

Proiectat special pentru a vă tunde singuri

Pieptene care urmăreşte conturul

Pieptenele unic urmăreşte conturul capului,

asigurându-vă o tundere cursivă şi uniformă.

10 setări blocabile pentru lungimi în intervalul

0-21 mm

Pieptenii pentru tundere translucizi şi reglabili

asigură 10 setări blocabile pentru o gamă largă

de frizuri cu lungimi de până la 21 mm.

Siguranţa fixează setarea pentru lungimea

selectată.

Lame din oţel inoxidabil, cu ascuţire

automată

Lamele revoluţionare din oţel inoxidabil cu

ascuţire automată direcţionează şi taie părul

precis si uniform.

 

Sistem de alimentare

Durată de încărcare: 8 ore

Durată de funcţionare: 60 minute

Reîncărcabil - Cu fir/Fără fir

Fără fir: Funcţionează cu şi fără cablu de

alimentare

Sistem de tăiere

Lame din oţel inoxidabil, cu ascuţire

automată

Lăţime cuţit: 41 mm

Lubrifiere pe viaţă: Lamele cu ascuţire

automată nu necesită lubrifiere

Accesorii

Perie de curăţat

Încărcător

Garanţie

Garanţie internaţională 2 ani
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