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Plus

na najcitlivejšie oblasti

 

TT2030 Dokonalý strih
Aj pre tie najcitlivejšie oblasti tela

Systém na úpravu chĺpkov na celom tele s jedinečne navrhnutými nástavcami: pre

dokonalé oholenie a zastrihávanie, dokonca aj v citlivých oblastiach tela.

Špičkový výkon prinesie vynikajúci pocit

Extra veľký XL zastrihávač pre rýchle výsledky na veľkej ploche

Extra jemný XS zastrihávač pre vyššiu bezpečnosť na citlivých miestach

Zastrihávač s vysokým výkonom pre účinnosť jediným ťahom

Bezpečné holenie a menšie podráždenie pre najpohodlnejšiu starostlivosť o

ochlpenie tela

Prináša maximálne jednoduché používanie

Suché i mokré použitie pre aplikáciu v sprche a jednoduché čistenie

Vytvorte vzhľad podľa svojich predstáv

5 integrovaných nastavení dĺžky až do 11 mm

Poskytuje optimálny výkon

LED indikátor signalizujúci úroveň nabitia batérie

Nabíjací stojan na praktické odkladanie
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Hlavné prvky

5 integrovaných nastavení dĺžky

Vyberte a uzamknite požadovanú dĺžku v rámci

širokého spektra dostupných dĺžok.

Extra veľký XL zastrihávač

Vodiaci prvok extra veľkého XL zastrihávača

využite na dosahovanie rýchlych výsledkov na

veľkých plochách, ako sú hruď, brucho a nohy.

Extra jemný XS zastrihávač

Vodiaci prvok extra jemného XS zastrihávača

využite na miestach, kde je potrebná vyššia

bezpečnosť, ako sú vaše intímne oblasti alebo

podpazušie.

Zastrihávač s vysokým výkonom

32 mm široký zastrihávač s vysokým výkonom

je navrhnutý tak, aby zachytával všetky typy

telesného ochlpenia pre účinnosť jediným

ťahom.

LED indikátor úrovne nabitia batérie

LED indikátor na zariadení signalizuje, kedy je

batéria úplne nabitá, vybitá alebo sa nabíja

Bezpečné holenie a menšie podráždenie

Bezpečné holenie a menšie podráždenie pre

najpohodlnejšiu starostlivosť o ochlpenie tela

Stojan na odkladanie a nabíjanie

Nabíjací stojan poskytuje praktickú možnosť

odkladania a zabezpečí, že zariadenie bude

úplne nabité a pripravené na použitie

Na suché aj mokré použitie

Zariadenie, ktoré je 100% vodotesné,

umožňuje pohodlné zastrihávanie a holenie

tela v sprche a jednoducho sa čistí
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Technické údaje

Strihací systém

Šírka strihača: 32 mm

Počet nastavení dĺžky: 5

Holiaci prvok: Fólia s dvoma predzastrihávačmi

Zastrihávací prvok: Nástavec

Jednoduché používanie

Pevné nastavenia dĺžky

Indikátor nabíjania: 1 LED

Bez potreby údržby – nie je potrebný olej

Bez šnúry

LED kontrolka: Úroveň nabíjania a kapacity

batérie

Holenie za mokra aj za sucha: Použitie v

sprche a jednoduché čistenie

Napájací systém

Čas nabíjania: 8 hodín

Prevádzkový čas: 50 minút

Použitie: Len bez kábla

Príslušenstvo

Stojan na odkladanie a nabíjanie

Služba

2-ročná celosvetová záruka

Vytvorte vzhľad podľa svojich predstáv

Štýly: Holenie a zastrihávanie telesného

ochlpenia

Nástavce

Zastrihávací hrebeňový nástavec XL

Zastrihávací hrebeňový nástavec XS
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