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Bármilyen stílushoz – kompromisszum nélkül

Lítiumion-akkumulátoros borotva

Többfunkciós szépségápoló készülék bármilyen stílushoz, kompromisszumok

nélkül. Lítiumion-akkumulátorának köszönhetően az új termék kiváló teljesítményt

nyújt, de a bőrhöz is kíméletes marad. A segítségével megvalósíthatja kedvenc

stílusát, ráadásul felülmúlhatatlan pontossággal, amely a tökéletes végeredmény

láttán büszkeséggel tölti el.

Egyszerű használat

50 perces vezeték nélküli használat gyors, 1 órás töltést követően

2 év garancia, univerzális feszültségválasztás, nincs szükség olajozásra

Csapvízzel tisztítható

Vezetékes és vezeték nélküli használat

Töltőállvány és hordtáska: utazáskor se merüljön le!

Bármilyen stílushoz - kompromisszum nélkül

Extra széles hajvágó a hatákony hajvágáshoz.

Teljes méretű vágókészülék nyakhoz, oldalszakállhoz és állhoz.

Hajvágó fésű 9 hosszbeállítással

Szakáll- és bajuszvágó fésű 9 hosszbeállítással

Precíziós vágó, hogy frizurája a legapróbb részletekig tökéletes legyen

Miniborotva a szakáll széleinek tökéletes kialakításához

Precíziós orrszőrzetvágó az orr, fül és szemöldök szőrzetének vágásához

Bőrbarát kialakítás



Szépségápolási készlet QG3270/32

Fénypontok

1 óra töltési idő

Az erőteljes lítium-ion akkumulátor 50 percig

bírja 1 órás töltést követően. Egy gyors 10

percnyi töltés 10 percnyi borotválási időt

biztosít, tehát mindig készen áll, amikor Ön is.

Szakáll- és bajuszfésű

A szakáll- és bajuszvágó fésű ráilleszthető a

teljes méretű vágókészülékre és 9 különböző

beállítással rendelkezik – így a szakállát pont

a kívánt hosszra vághatja.

Tartósságra tervezve

Minden ápolási termékünk tartósságra van

tervezve. 2 éves, világszerte érvényes

garanciával, valamint univerzális

feszültségválasztási lehetőséggel

rendelkeznek és nincs szükségük olajozásra.

Vezetékes és vezeték nélküli használat

Használja vezeték nélkül vagy konnektorhoz

csatlakoztatva.

Extra széles hajvágó

Használja az extra széles hajvágót

hajvágáshoz vagy a nagyobb hajterületek

hatékony eltávolításához.

Teljes méretű vágókészülék

Használja a teljes méretű vágókészüléket

igazításokhoz és a szakálla szélének pontos

kialakításához. Fésű nélkül használhatja 3

napos borosta hatású szakáll kialakításához.

Hajvágó fésű

A hajvágó fésű illeszkedik az extra széles

hajvágóra és 9 különböző hosszbeállítással

rendelkezik, amelyek segítségével a haja a

hajvágás közti időszakban is ápolt és jól

beállított lehet.

Miniborotva

Használja a miniborotvát a szakálla széleinek

nyírása után egy simább, tisztább eredmény

érdekében.

Orrszőrzetvágó

Használja az orrszőrzetvágót az orron, füleken

és szemöldökön a nem kívánt szőrszálak

eltávolításához.

Precíziós vágókészülék

A precíziós vágókészülék segítségével

kialakítja az Ön stílusára jellemző finom

vonalakat és részleteket.

Mosható tartozékok

Csak távolítsa el a tartozékokat, és alaposan

leöblítheti azokat a csap alatt.
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