
Aspect nebărbierit şi
maşină de tuns barba

 

Cu inel de zoom

 

QT4021/50

Barbă perfectă de 3 zile
Precizie maximă pentru orice lungime

Tundeţi-vă părul cât de scurt doriţi: designul unic al pieptenului evită contactul

între lame şi pielea dvs. Pentru orice lungime 1 mm.

Cea mai bună performanţă pentru a vă simţi excelent

Pieptene care urmăreşte conturul pentru viteză şi confort

Lame SteelWave cu ascuţire automată pentru rezultate de precizie

Creaţi-vă coafura dorită

9 setări de lungime integrate de la 1 la 18 mm

Asigură o putere optimă

Utilizare cu fir şi fără, pentru putere şi libertate maxime



Aspect nebărbierit şi maşină de tuns barba QT4021/50

Repere Specificaţii

9 setări de lungime integrate

Selectează şi blochează lungimea preferată

într-un interval versatil de lungimi posibile.

Pieptene care urmăreşte conturul

Pieptenele care urmăreşte conturul se

adaptează fiecărei linii pentru a oferi rezultate

rapide şi comode.

Utilizare cu şi fără fir

Utilizaţi produsul cu fir sau fără, cu bateria

reîncărcată pentru putere şi libertate maxime.

Lame cu ascuţire automată

Lamele ondulate revoluţionare, cu ascuţire

automată, direcţionează şi taie părul precis şi

uniform.

 

Sistem de tăiere

Lăţime cuţit: 32 mm

Numărul setărilor de lungime: 9

Gama setărilor de lungime: De la 1 până la

18 mm

Precizie (dimensiunea paşilor): cu 2 mm

Lame din oţel inoxidabil, cu ascuţire

automată

Element de tăiere: Lame din oţel inoxidabil

Tip pieptene: Urmărirea conturului

Vârfuri rotunjite: Protejează pielea

Uşor de utilizat

Mărire sau micşorare: Reglarea cu uşurinţă a

setărilor de lungime

Setări sigure de lungime

Indicator încărcare: 1 LED

Nu necesită întreţinere - Nu necesită ulei

Sistem de alimentare

Tip baterie: NiMH

Durată de încărcare: 10 ore

Durată de funcţionare: 35 de minute

Utilizare: Cu fir/fără fir

Design

Mâner ergonomic

Accesorii

Perie de curăţat

Service

Garanţie internaţională 2 ani

Creaţi-vă coafura dorită

Stiluri: Barbă scurtă, Barbă completă, Aspect

nebărbierit
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