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Legyen a saját fodrásza
Még a nehezen hozzáférhető helyeket is elérheti

A világ első, 180°-ban elfordítható hajvágója, amely a csuklós fejnek és a kontúrkövető formatervezésnek

köszönhetően különösen alkalmas önálló hajvágásra. Még a nehezen hozzáférhető helyeket is könnyen elérheti.

Sosem volt még ilyen egyszerű a saját haj vágása!

A lehető legjobb teljesítmény

Kontúrkövető fésű a gyors és kényelmes használathoz

Önélező rozsdamentes acél vágókések a pontos eredményért

Végtelenül egyszerű használat

Kézreeső markolat a tökéletes irányíthatósághoz

A 180°-ban elfordítható csuklós fej minden pontot tökéletesen elér

Valósítsa meg az elképzelt fazont

10 biztonságos hosszúságbeállítás 21 mm-ig

Precíziós igazító vágókészülék a frizura vonalainak megformázásához és megtartásához

Optimális teljesítmény

Kivételesen nagy teljesítményű akkumulátor az összes hajtípus egyszerű vágásához
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Fénypontok

Kontúrkövető fésű

A kontúrkövető fésű minden testhajlathoz

illeszkedik a gyors és kényelmes eredmény

érdekében.

Kényelmes fogás

A termék kialakítása kényelmes fogást biztosít

Önnek, és egyszerű használatot biztosít.

Kivételesen nagy teljesítmény

A kivételesen nagy teljesítményű akkumulátor

kiváló teljesítményt nyújt a legvastagabb

hajtípusok esetében is

Precíziós igazító vágókészülék

Vágjon bármilyen stílusban pontosan.

Önélező rozsdamentes acél

Az önélező rozsdamentes acél vágókések

minden alkalommal pontos és egyenletes

eredményt biztosítanak.

10 biztonságos hosszúságbeállítás

A készüléken számos választható hosszúság

állítható be.

180°-ban elfordítható csuklós fej

180°-ban elfordítható csuklós fej lehetővé teszi,

hogy feje hátulsó részén is tökéletesen

egyenletesen levághassa haját
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Műszaki adatok

Vágórendszer

Vágásszélesség: 41 mm

Hosszbeállítások száma: 10

A hosszbeállítások széles választéka: max.

21 mm

Pontosság (lépcsők mérete): 2 mm

Rozsdamentes acélból készült, önélező

vágópengék

Fésűtípus:: Kontúrkövetés

Könnyen használható

Karbantartást nem igényel – nincs szükség

kenésre

Áramforrás

Elem típusa: NiMH

Töltési idő: 8 óra

Működési idő: 60 perc

Használat: Vezetékkel / vezeték nélkül

Kivitel

Kidolgozás: Krómozott test

Forma: Eergonomikus

Tartozékok

Tisztító kefe

Precíziós vágókészülék

Szerviz

2 év, a világ minden részére kiterjedő

garancia
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