
Strihač, ktorým sa
ostriháte sami

 
180° otočná strihacia jednotka

 

QC5170/02

Vytvorte si účes sami
Aj na ťažko dostupných miestach

Predstavujeme Vám úplne prvý strihač vlasov navrhnutý na samostrihanie vďaka 180° otočnej hlave a dizajnu

prispôsobenému na tvarovanie. Jednoducho dosiahnete aj na ťažko dostupné miesta. Strihanie vlastných vlasov

ešte nikdy nebolo také jednoduché!

Špičkový výkon prinesie vynikajúci pocit

Hrebeňový nástavec sledujúci kontúry pre rýchlosť a pohodlie

Samoostriace čepele z nehrdzavejúcej ocele pre precízne výsledky

Prináša maximálne jednoduché používanie

Rukoväť s jednoduchým uchopením pre úplnú kontrolu

180° otočná strihacia hlava pre maximálny dosah vo všetkých oblastiach

Vytvorte vzhľad podľa svojich predstáv

10 pevných nastavení dĺžky až do 21 mm

Precízny detailný zastrihávač na tvorbu a udržiavanie línií

Poskytuje optimálny výkon

Extra výkonná batéria pre jednoduché strihanie všetkých typov vlasov
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Hlavné prvky

Hrebeň sledujúci kontúry

Hrebeňový nástavec sledujúci kontúry sa

prispôsobí každej krivke a zaručí rýchle a

pohodlné výsledky.

Jednoduché uchytenie

Tvar produktu umožňuje ľahké uchopenie, ktoré

vám poskytne dokonalú kontrolu a jednoduchú

obsluhu zariadenia

Extra výkonný

Extra výkonná batéria poskytuje vynikajúci

výkon, ktorý umožní ostrihať aj tie najhustejšie

vlasy

Precízny detailný zastrihávač

Vytvorte ľubovoľný precízny zostrih podľa

svojich predstáv

Samoostriace čepele z nehrdzav. ocele

Samoostriace čepele z nehrdzavejúcej ocele

zaručujú vždy presné a rovnomerné výsledky.

10 pevných nastavení dĺžky

Vyberte a uzamknite požadovanú dĺžku v rámci

širokého spektra dostupných dĺžok.

180° otočná strihacia hlava

180° otočná strihacia hlava umožňuje pohodlne

dosiahnuť aj na vlasy na temene hlavy a

vytvoriť dokonale rovný strih
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Technické údaje

Strihací systém

Šírka strihača: 41 mm

Počet nastavení dĺžky: 10

Rozsah nastavení dĺžky: až do 21 mm

Presnosť (veľkosť krokov): po 2 mm

Samoostriace čepele z nehrdzavejúcej ocele

Typ hrebeňového nástavca: Sledovanie kontúr

Jednoduché používanie

Bez potreby údržby – nie je potrebný olej

Napájací systém

Typ batérie: NiMH

Čas nabíjania: 8 hodín

Prevádzkový čas: 60 minút

Použitie: S káblom/bez kábla

Dizajn

Povrchová úprava: Pochrómované telo

Tvar: Ergonomický

Príslušenstvo

Čistiaca kefa

Presný zastrihávač

Služba

2-ročná celosvetová záruka
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