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Zastřihování a holení

Součástí dodávky jsou 3 hřebeny
Mokrý a suchý provoz

Bezpečnost a menší podráždění



 

Holicí systém
• Bezúdržbové břity: Nevyžaduje mazání

Napájení
• Dobíjecí: 8 hodin nabíjení zajistí až 50 minut 

bezšňůrového používání
• Doba nabíjení: 8 hodina (hodiny)
• Doba provozu: 50 minuta(y)

Příslušenství
• Podstavec pro uskladnění a dobíjení: Ano

Záruka
• 2letá záruka: Ano

Země původu
• Vyrobeno v Číně: Ano
•

Systém pro úpravu celého těla
Bodygroom  
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