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Τέλεια γένια 3 ημερών
Μέγιστη ακρίβεια, σε οποιοδήποτε μήκος

Κόψτε τα γένια όσο κοντά θέλετε: ο μοναδικός σχεδιασμός της χτένας αποτρέπει την επαφή

των λεπίδων με το δέρμα σας. Σε οποιοδήποτε μήκος, ακόμη και έως 1 χιλ.

Άριστη απόδοση με εκπληκτική αίσθηση

Χτένα παρακολούθησης περιγράμματος για ταχύτητα και άνεση

Αυτοακονιζόμενες λεπίδες SteelWave για αποτελέσματα ακριβείας

Δημιουργήστε το στυλ που θέλετε

9 ενσωματωμένες ρυθμίσεις μήκους από 1-18 χιλ.

Βέλτιστη ισχύς

Χρήση με και χωρίς καλώδιο για μέγιστη ισχύ και ελευθερία



Κοπτική μηχανή για γένια και μούσι QT4021/50

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

9 ενσωματωμένες ρυθμίσεις μήκους

Επιλέξτε και κλειδώστε το επιθυμητό μήκος από ένα

ευέλικτο εύρος δυνατών μηκών.

Χτένα παρακολούθησης περιγράμματος

Η χτένα παρακολούθησης περιγράμματος

προσαρμόζεται σε κάθε καμπύλη, χαρίζοντάς σας

γρήγορα και άνετα αποτελέσματα.

Χρήση με και χωρίς καλώδιο

Χρησιμοποιήστε το προϊόν με ή χωρίς καλώδιο, με

την επαναφορτιζόμενη μπαταρία, για μέγιστη ισχύ

και ελευθερία.

Αυτοακονιζόμενες λεπίδες

Επαναστατικό κυματοειδές σχήμα, αυτoακονιζόμενες

λεπίδες που κατευθύνουν και κόβουν τις τρίχες για

ακριβές και ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

 

Σύστημα κοπής

Πλάτος κόπτη: 32 χιλ.

Αριθμός ρυθμίσεων μήκους: 9

Εύρος ρυθμίσεων μήκους: 1 έως και 18 χιλ.

Ακρίβεια (μέγεθος διαβαθμίσεων): ανά 2 χιλ.

Aυτοακονιζόμενες λεπίδες από ανοιξείδωτο ατσάλι

Στοιχείο κοπής: Λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι

Τύπος χτένας:

Παρακολούθηση περιγράμματος

Στρογγυλεμένες άκρες: Φιλ. με το δέρμα

Ευκολία στη χρήση

Δακτύλιος ζουμ: Εύκολη προσαρμογή των

ρυθμίσεων μήκους

Ρυθμίσεις μήκους με ασφάλεια

Ένδειξη φόρτισης: 1 LED

Δεν χρειάζεται συντήρηση - Δεν απαιτείται λίπανση

Ισχυρό σύστημα

Τύπος μπαταριών: NiMH

Χρόνος φόρτισης: 10 ώρα(ες)

Χρόνος λειτουργίας: 35 λεπτά

Χρήση: Με/χωρίς καλώδιο

Σχεδιασμός

Μαλακή λαβή

Αξεσουάρ

Βούρτσα καθαρισμού

Συντήρηση

Διετής εγγύηση διεθνώς

Δημιουργήστε το στυλ που θέλετε

Στυλ: Κοντό μούσι, Γενειάδα, Αξύριστο λουκ
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