
Sada pro péči o
vzhled

Multigroom

QG3270/32

Pro všechny styly, bez kompromisu
Holicí strojek s energií lithium-iontové baterie

Systém Multigroom pro všechny styly bez kompromisů s energií lithium-iontové

baterie, vynikajícím výkonem a zastřihovačem šetrným k pokožce navrženým pro

přesné vytváření jakéhokoli stylu vás naplní pocitem pýchy na dokonalý výsledek

Snadné použití

Hodina rychlého nabíjení zajistí 50 minut bezdrátového provozu.

Záruka dva roky, univerzální napětí, není třeba mazat

Snadné opláchnutí

Použití s kabelem i bez kabelu

Dobíjecí podstavec a pouzdro: stále nabitý a připravený na cesty

Všechny styly (bez kompromisu)

Mimořádně široký zastřihovač vlasů pro účinné zastřižení.

Zastřihovač v plné velikosti pro zastřihování linií krku, kotlet a brady.

Hřeben pro zastřihávání vlasů s 9 nastaveními délky

Hřeben na vousy a knír s 9 nastaveními délky

Přesný zastřihovač jemných detailů pro váš skvělý styl

Miniholítko pro přesné oholení okrajů vašich vousů

Přesný zastřihovač chloupků v nose pro úpravu nosu, uší a obočí

Šetrný k pokožce



Sada pro péči o vzhled QG3270/32

Přednosti Specifikace

1hodinové dobíjení

Výkonná lithium-iontová baterie zajistí až

50 minut provozu po 1 hodině nabíjení. Rychlé

10minutové nabíjení vám umožní 10 minut

zastřihování – přístroj je tedy připraven vždy,

když jej potřebujete.

Hřeben na bradku a knír

Hřeben na bradku a knír se hodí pro

zastřihovač plné velikosti a nabízí 9 nastavení

délky – můžete tedy udržovat takovou délku

bradky, jakou si přejete.

Neuvěřitelně odolný

Všechny naše výrobky se zaměřením na péči

o vzhled jsou neuvěřitelně odolné. Mají 2letou

celosvětovou záruku, kompatibilní univerzální

napětí a nikdy je nemusíte promazávat.

Použití s kabelem i bez kabelu

Použití bez kabelu nebo se zapojením do

zásuvky.

Mimořádně široký zastřihovač

Mimořádně široký zastřihovač lze použít pro

stříhání vlasů nebo k odstranění velkých ploch

chloupků.

Zastřihovač v plné velikosti

Zastřihovač plné velikosti slouží k dokončování

sestřihu a k vytvoření čistých linií na okraji

vousů. Můžete jej použít i bez hřebenu, pro

vytvoření vzhledu „třídenního vousu“.

Hřeben pro zastřihávání vlasů

Hřeben pro zastřihávání vlasů se hodí pro

mimořádně široký zastřihovač a nabízí

9 nastavení délky pro udržování úhledného

účesu a zachování stylu mezi jednotlivými

ostříháními.

Malý holicí strojek

Malý holicí strojek se používá po zastřižení

okrajů vousů a dosažení hladkého, čistého a

dokonalého vzhledu.

Zastřihovač chloupků v nose

Zastřihovač chloupků v nose slouží pro

odstranění nežádoucích chloupků z nosu, uší a

obočí.

Přesný zastřihovač

Přesný zastřihovač slouží k vytvoření jemných

linií a detailů, které určují váš styl.

Omyvatelné nástavce

Nástavce jednoduše odpojte a poté je můžete

důkladně opláchnout pod tekoucí vodou.

 

Příslušenství

Nabíječka: Ano

Pouzdro pro skladování: Ano

Vytvořte si takový vzhled, po kterém toužíte

Počet nastavení délky: 9 bezpečných

nastavení délky

Nástroje pro vytváření zástřihů: 9 pozic

nastavení hřebenu zastřihovače vlasů, Hřeben

na bradku a knír

Snadné použití

Mokrý a suchý provoz: Omyvatelné nástavce

Napájení

Typ baterie: Li-Ion

Doba nabíjení: 1 hodina

Provozní doba: 50 minut

Využití: Bez šňůry nebo s ní

Univerzální napětí: 100-240 V

Nástavce

Široká zastřihovací jednotka: Ano mm

Zastřihovač vlasů: 41 mm

Malý holicí strojek: Ano

Zastř. chl. v nose, uších a obočí: Ano

Přesný zastřihovač: 21 mm

Údržba

Záruka: 2letá celosvětová záruka

Mazání: Břity nepotřebují mazání
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