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Zastrihávajte a hoľte

Obsahuje 3 hrebene
Holenie za mokra aj za sucha

Bezpečné holenie a menšie podráždenie



 

Holiaci systém
• Bezúdržbové čepele: Nie je potrebné mazanie

Napájací systém
• Nabíjateľná: 8-hod. nabíjania až na 50 min. 

bezšnúrového používania
• Čas nabíjania: 8 hodina(y)
• Prevádzkový čas: 50 minúta(y)

Príslušenstvo
• Stojan na odkladanie a nabíjanie

Záruka
• Dvojročná záruka

Krajina pôvodu
• Vyrobené v Číne
•

Na odstraňovanie chĺpkov na celom tele
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