
Комплект за

оформяне

 

Плюс

"7 в 1"

 

QG3150 Превъзходна видимост,

максимална точност

Революционната технология MicroBlade е предназначена да ви осигури безпрецедентна

прецизност при създаване на точно желания от вас външен вид.

Отлична работа, превъзходно усещане

Технология MicroBlade за несравнима прецизност

По-остро от титан*: ножчета от закалена стомана за продължителна употреба

Максимално лесна за употреба

Миещи се приставки

Изглеждайте така, както желаете

7 приставки за неограничен избор от прически



Комплект за оформяне QG3150/30

Акценти Спецификации

7 приставки

Гама приставки, които ви позволяват да оформите,

поддържате и определите стила на косата и/или

брадата си, който харесвате.

Технология MicroBlade

Революционната технология MicroBlade е

предназначена да ви осигури безпрецедентна

прецизност при създаване на точно желания от вас

външен вид.

По-остро от титан*

Самозаточващите се ножчета от закалена

неръждаема стомана са по-остри от титан*.

Миещи се приставки

Миещи се приставки за бързо и удобно почистване.

 

Подстригваща система

Множество настройки на дължината: 9

Самозаточващи се ножчета от неръждаема

стомана

Подстригващ елемент: Ножове от неръждаема

стомана

Лесна употреба

Запазване на настройките

Съхранение: Стойка

Без необходимост от поддръжка - не се нуждае

от смазване

Система за захранване

Време за зареждане: 10 часа

Време за работа: 35 минути

Употреба: Само без кабел

Аксесоари

Четка за почистване

Сервиз

2 години международна гаранция

Изглеждайте така, както желаете

Стилове: Къса брада, Ленти по брадичката, Козя

брадичка, Мустаци, Бакенбарди, Подстригване на

коса

Приставки

9-позиционен гребен за брада и мустаци

9-позиционен гребен на машинката за

подстригване

Нож на машинката за подстригване с нормален

размер: 32 мм

Микросамобръсначка с бръснеща пластина: 21 мм

Машинка за подстригване за нос и уши

Машинка за прецизно подстригване: 21 мм
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