
Zestaw do golenia

 

5 w 1

 
QG3040/10

Zestaw do golenia 5 w 1
Stwórz swój własny wygląd

Ten profesjonalny zestaw do golenia to nadzwyczajne narzędzie modelujące, które umożliwia tworzenie

odpowiedniego wyglądu na odpowiednią okazję.

Wspaniałe rezultaty i doskonały wygląd

Dopasowująca się nasadka grzebieniowa zapewnia szybkie i wygodne przycinanie

Samoostrzące się ostrza SteelWave zapewniają doskonałe rezultaty

Wyglądaj tak jak chcesz

9 wbudowanych ustawień długości od 1 do 18 mm

Nasadka grzebieniowa do brody i wąsów z 9 ustawieniami długości

Pełnowymiarowy trymer do brody i włosów na głowie

Trymer do włosów w nosie i uszach do usuwania niepożądanych włosów

Trymer do precyzyjnego przycinania i modelowania linii zarostu

Optymalna moc działania

Brak przewodów zapewnia pełną swobodę

Podstawka ładująca zapewniająca wygodne przechowywanie



Zestaw do golenia QG3040/10

Zalety Dane techniczne

Dopasowująca się nasadka grzebieniowa

Dopasowująca się nasadka grzebieniowa

dostosowuje się do kształtu ciała, zapewniając

szybkie i wygodne efekty.

Samoostrzące się ostrza

Rewolucyjne, samoostrzące się ostrza w

kształcie fali zapewniają precyzyjne i dokładne

rezultaty.

9 wbudowanych ustawień długości

Wybierz i zablokuj żądaną długość z

szerokiego zakresu ustawień.

Nasadka grzebieniowa do brody i wąsów

Pozwala dowolnie przycinać zarost.

Pełnowymiarowy trymer

Użycie trymera bez nasadki grzebieniowej

zapewnia efekt „kilkudniowego zarostu”.

Trymer do włosów w nosie i uszach

Obowiązkowe uzupełnienie zestawu do toalety

męskiej, które pozwoli pozbyć się

niepożądanych włosów.

Precyzyjny trymer

Wymodeluj zarost dokładnie tak, jak chcesz.

Tylko działanie akumulatorowe

Brak przewodów zapewnia pełną swobodę

Podstawka do przechowywania i ładowania

Podstawka ładująca zapewnia wygodne

przechowywanie – urządzenie jest zawsze w

pełni naładowane i gotowe do użytku

 

Wyglądaj tak jak chcesz

Narzędzia do stylizacji: Nasadka

grzebieniowa do strzyżenia z 9 ustawieniami

długości

Wydajność

Rozmiar trymera: 21–32 mm

Zasilanie

Przeznaczenie sprzętu: Tylko działanie

akumulatorowe

Czas ładowania: 10 godz.

Czas działania: 35 minut

Konserwacja

Smarowanie: Ostrza nie wymagają

smarowania

Czyszczenie: Szczotka do czyszczenia

Łatwa obsługa

Wyświetlacz: Wskaźnik ładowania
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