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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!

Άριστη απόδοση με εκπληκτική αίσθηση

Χτένα παρακολούθησης περιγράμματος για ταχύτητα και άνεση

Αυτοακονιζόμενες λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι για ακριβή αποτελέσματα

Μέγιστη ευκολία χρήσης

Εύχρηστη λαβή για πλήρη έλεγχο

Περιστροφική κεφαλή 180° κουρευτικής μηχανής για μέγιστη πρόσβαση σε όλες τις περιοχές

Δημιουργήστε το στυλ που θέλετε

10 ρυθμίσεις μήκους με ασφάλεια έως και 21 χιλ.

Τρίμερ ακριβείας για τη δημιουργία και τη διατήρηση των γραμμών σας

Βέλτιστη ισχύς

Πανίσχυρη μπαταρία για εύκολη κοπή όλων των τύπων μαλλιών
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Χαρακτηριστικά

Χτένα παρακολούθησης περιγράμματος

Η χτένα παρακολούθησης περιγράμματος

προσαρμόζεται σε κάθε καμπύλη, χαρίζοντάς σας

γρήγορα και άνετα αποτελέσματα.

Εύκολη λαβή

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για εύκολο χειρισμό,

ώστε να έχετε τον απόλυτο έλεγχο και να

χρησιμοποιείτε το προϊόν με ευκολία

Πανίσχυρη

Η πανίσχυρη μπαταρία παρέχει υψηλή απόδοση για

την κοπή ακόμη και των πιο χοντρών τριχών

Τρίμερ ακριβείας

Δημιουργήστε όποιο στυλ επιθυμείτε με ακρίβεια.

Αυτοακον. λεπίδες από ανοξείδ. ατσάλι

Οι αυτοακονιζόμενες λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι

διασφαλίζουν ακριβές και ομοιόμορφο αποτέλεσμα

κάθε φορά.

10 ρυθμίσεις μήκους με ασφάλεια

Επιλέξτε και κλειδώστε το επιθυμητό μήκος από ένα

ευέλικτο εύρος δυνατών μηκών.

Περιστροφική κεφαλή 180° κουρευτικής μηχανής

Η κεφαλή με δυνατότητα περιστροφής 180° σας δίνει

τη δυνατότητα να ξυρίσετε ακόμα και το πίσω μέρος

του κεφαλιού για ομοιόμορφο αποτέλεσμα
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Προδιαγραφές

Σύστημα κοπής

Πλάτος κόπτη: 41 χιλ.

Αριθμός ρυθμίσεων μήκους: 10

Εύρος ρυθμίσεων μήκους: έως 21 χιλ.

Ακρίβεια (μέγεθος διαβαθμίσεων): ανά 2 χιλ.

Aυτοακονιζόμενες λεπίδες από ανοιξείδωτο ατσάλι

Τύπος χτένας: Παρακολούθηση περιγράμματος

Ευκολία στη χρήση

Δεν χρειάζεται συντήρηση - Δεν απαιτείται λίπανση

Ισχυρό σύστημα

Τύπος μπαταριών: NiMH

Χρόνος φόρτισης: 8 ώρες

Χρόνος λειτουργίας: 60 λεπτά

Χρήση: Με/χωρίς καλώδιο

Σχεδιασμός

Φινίρισμα: Χρωμιωμένο σώμα

Σχήμα: Εργονομικό

Αξεσουάρ

Βούρτσα καθαρισμού

Τρίμερ ακριβείας

Συντήρηση

Διετής εγγύηση διεθνώς
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