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Κάντο μόνος σου!
Η κουρευτική μηχανή Headgroom είναι ο ευκολότερος τρόπος να τριμάρετε ή να ξυρίσετε το

κεφάλι σας μόνοι σας. Τα μοναδικά περιστρεφόμενα εξαρτήματα (180°) σας βοηθούν να

φτάνετε σε κάθε σημείο του κεφαλιού, για άψογο και απόλυτα ομοιόμορφο ξύρισμα ή

τριμάρισμα, χωρίς γρατζουνιές και κοψίματα.

Εύκολη χρήση

2 χρόνια εγγύηση, παγκόσμια χρήση.

100% αδιάβροχο, για εύκολο καθαρισμό

Λυχνία μπαταρίας που δείχνει τη στάθμη της μπαταρίας

60 λεπτά αυτονομίας μετά από γρήγορη φόρτιση 1 ώρας.

Παρέχεται με καθρέφτη χειρός και θήκη φύλαξης

Κάντο μόνος σου!

Εξάρτημα ξυρίσματος για άνετο ξύρισμα ακριβείας

Περιστρεφόμενη κεφαλή 180° για εύκολη πρόσβαση

Φιλικό προς την επιδερμίδα

Κοπτικές λεπίδες υψηλών επιδόσεων, φιλικές προς το δέρμα

Μοναδική χτένα που προσαρμόζεται σε κάθε καμπύλη του κεφαλιού σας.

Χτένα ακριβείας με 5 ρυθμίσεις μήκους με μηχανισμό κλειδώματος 1-3 χιλ.

Τρίμερ ακριβείας για μικρές λεπτομέρειες, για άψογο στυλ

14 ρυθμίσεις μήκους με εύκολη επιλογή και κλείδωμα, 0-15 χιλ.



Κουρευτική μηχανή do-it-yourself QC5550/15

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

14 ρυθμίσεις μήκους με μηχανισμό κλειδώματος

Στρέψτε τον τροχό για να επιλέξετε και να

κλειδώσετε τη συσκευή στη ρύθμιση μήκους που

θέλετε. Οι δύο προσαρμοζόμενες χτένες διαθέτουν

ρυθμίσεις μήκους 0-15 χιλ., με ακρίβεια 2 χιλ. στην

κύρια χτένα και 0,5 χιλ. στην χτένα ακριβείας.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

χωρίς χτένα, για να κουρέψετε τα μαλλιά σας πολύ

κοντά (0,5 χιλ.).

Περιστρεφόμενη κεφαλή 180°

Μπορείτε να κουρέψετε ή να ξυρίσετε τα μαλλιά σας

πιο εύκολα από ποτέ. Απλώς επιλέξτε την κατάλληλη

γωνία, για άνετη πρόσβαση σε όλα τα σημεία του

κεφαλιού σας χωρίς βοήθεια.

Εξάρτημα ξυρίσματος (περιποίησης)

Ξυρίστε μόνοι σας το κεφάλι σας, εύκολα και άνετα.

Το επιπλέον εξάρτημα εγγυάται άνετο ξύρισμα χωρίς

κοψίματα.

Λυχνία μπαταρίας

Η λυχνία της μπαταρίας ανάβει με πράσινο χρώμα

όταν η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη, ενώ

αναβοσβήνει με πορτοκαλί όταν απομένουν 10 λεπτά

λειτουργίας.

Περιλαμβάνεται καθρέπτης και θήκη

Ο καθρέπτης χειρός παρέχει ορατότητα κατά το

κούρεμα ή το ξύρισμα του πίσω μέρους του κεφαλιού

σας. Φυλάξτε με ασφάλεια το κυρίως σώμα της

μηχανής και τα εξαρτήματα στη θήκη φύλαξης.

Προσαρμόζεται σε κάθε καμπύλη

Η κουρευτική μηχανή ακολουθεί απαλά το

περίγραμμα του κεφαλιού σας, για ένα γρήγορο,

ομαλό και άνετο κούρεμα.

Ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου

Η ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου διαρκεί 60 λεπτά

μετά από φόρτιση 1 ώρας. Μπορείτε να

χρησιμοποιήσετε τη συσκευή οποιαδήποτε στιγμή,

καθώς διαθέτει και επιλογή γρήγορης φόρτισης 10

λεπτών που σας προσφέρει 10 λεπτά περιποίησης.

Χτένα ακριβείας (Grooming 2012)

Η πρόσθετη χτένα παρέχει επιπλέον ρυθμίσεις

μήκους 1-3 χιλ., με ακρίβεια 0,5 χιλ. ανά μήκος.

Τρίμερ ακριβείας

Ιδανικό για τις δύσκολες περιοχές γύρω από τις

φαβορίτες, κάτω από τη μύτη ή γύρω από το στόμα.

Είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει βαθύ ξύρισμα

και, ταυτόχρονα, να προστατεύει την επιδερμίδα.

Χάρη στο μικρό του μέγεθος, έχετε πλήρη ορατότητα

των κινήσεών σας όταν ασχολείστε με λεπτές

γραμμές και μικρές περιοχές.

Ανθεκτικότητα

Όλα τα προϊόντα περιποίησης της εταιρείας μας

είναι κατασκευασμένα για να διαρκούν. Συνοδεύονται

από διεθνή εγγύηση 2 ετών και είναι συμβατά με τις

τάσεις δικτύου όλων των χωρών.

Συντήρηση

Διετής εγγύηση διεθνώς

Αξεσουάρ

2 χτένες-οδηγοί

Εξάρτημα ξυρίσματος

Βούρτσα καθαρισμού

Καθρέπτης

Θήκη φύλαξης

Σύστημα κοπής

Τύπος χτένας: Παρακολούθηση περιγράμματος

Πλάτος κόπτη: 41 χιλ.

Αριθμός ρυθμίσεων μήκους: 11

Ακρίβεια (μέγεθος διαβαθμίσεων): ανά 2 χιλ.

Εύρος ρυθμίσεων μήκους: 0-15 χιλ.

Εξάρτημα ξυρίσματος (0 χιλ.)

Χτένα ακριβείας (1 έως 3 χιλ.)

Μικρή χτένα (3 έως 15 χιλ.)

Σχεδιασμός

Σχήμα: Εργονομικό

Ευκολία στη χρήση

Δακτύλιος ζουμ

Ρυθμιζόμενες χτένες-οδηγοί

Καθαρίζεται με νερό βρύσης

Οθόνη: Ένδειξη φόρτισης

Ισχυρό σύστημα

Τύπος μπαταριών: Λιθίου

Χρόνος φόρτισης: 1 ώρα

Χρόνος λειτουργίας: 60 λεπτά

Χρήση: Με/χωρίς καλώδιο
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