
 

Zastřihovač vousů, vlasů
a tělový zastřihovač

Multigroom series 7000

 
18 nástrojů

Technologie DualCut

Výdrž v provozu 5 hodin

Vodotěsný

 

MG7770/15 Dokonalý styl a přesnost
Prémiový zastřihovač 18 v 1 pro maximální všestrannost

Pečujte o svůj styl s naším přesným a univerzálním zastřihovačem. 18 kvalitních

nástrojů vám umožní vytvořit si svůj vlastní styl, od hlavy až k patě. Užijte si

maximální přesnost s břity DualCut a prémiovou kovovou rukojetí s gumovými

úchyty.

Zastřihovací výkon

Technologie DualCut pro maximální přesnost, 2x více břitů

Univerzálnost

Zastřihujte a upravujte svou tvář, vlasy a tělo pomocí 18 nástrojů.

Kovový zastřihovač precizně zastřihuje vousy, vlasy a tělo

Holicí strojek na tělo slouží k pohodlnému holení chloupků na těle

Přesný holicí strojek pečuje o okraje tváře, brady a krku.

Široký strojek na vlasy rychle zastřihuje i ty nejsilnější vlasy

Přesný kovový zastřihovač zdůrazní linie plnovousu nebo bradky

Zastřihovač nosních chloupků jemně odstraňuje nežádoucí chloupky v nose a uších.

11 hřebenů na zastřihování tváře, vlasů a těla

Snadné použití

Doba provozu: 5 hodin používání bez kabelu na jedno nabití

Lepší kontrola díky kovovému tělu a pogumované rukojeti

Vodotěsný pro pohodlné používání ve sprše a čištění



Zastřihovač vousů, vlasů a tělový zastřihovač MG7770/15

Přednosti

Technologie DualCut

Užijte si maximální přesnost díky technologii

DualCut a dvojnásobnému počtu břitů. Ocelové

břity se o sebe jemně třou a navzájem se tak

brousí. Výsledkem jsou stejně ostré břity po

třech letech používání jako první den.

18 nástrojů na tvář, vlasy a tělo

S tímto typem zastřihovačem "vše v jednom" si

můžete pohodlně zastřihovat a upravovat

vousy, vlasy a tělo.

Kovový zastřihovač

Kovový zastřihovač s technologií DualCut bez

hřebenu slouží k dosažení čistých, ostrých linií

kolem okrajů vousů, vlasů a na krku nebo

k zastřihování chloupků na těle na minimální

délku.

Holicí strojek na tělo se systémem ochrany

pokožky

Pomocí holicího strojku na tělo si pohodlně

oholíte oblast pod krkem. Jedinečný systém

ochrany pokožky chrání i ty nejcitlivější tělesné

partie a umožňuje chloupky pohodlně

zastřihovat až na 0,5 mm.

Přesný holicí strojek

Přesný holicí strojek se používá po zastřihování

k doladění okrajů na tváři, bradě a krku.

Široký zastřihovač vlasů

Rychle vytvářejte vlastní účesy. Extra široký

41mm strojek na vlasy ostříhá jedním tahem

více vlasů.

Přesný kovový zastřihovač

Vytvářejte precizní jemné linie, tvary a detaily

a určujte nebo měňte svůj styl.

Zastřihovač nosních a ušních chloupků

Zbavte se nežádoucích chloupků v nose a

uších snadno a pohodlně.

11 hřebenů odolných vůči nárazům

2 hřebeny na strniště (1,2 mm) , 1 hřeben na

vousy (3 až 7 mm), 4 široké hřebeny na vlasy

(4, 9, 12, 16 mm), 2 hřebeny na postupné

sestřihování vlasů (levý, pravý) a 2 hřebeny na

tělo (3,5 mm).

Ocenění iF DESIGN AWARD 2017

Řada Multigroom 7000Ocenění iF DESIGN

AWARD 2017

 



Zastřihovač vousů, vlasů a tělový zastřihovač MG7770/15

Specifikace

Vytvořte si takový vzhled, po kterém toužíte

Počet nástrojů: 18 nástrojů

Nástroje pro vytváření zástřihů: Kovový

zastřihovač, Přesný kovový zastřihovač, Přesný

holicí strojek, Zastřihovač chloupků v nose a

uších, Široký zastřihovač vlasů, Holicí strojek

na tělo, Nástavec na ochranu pokožky těla,

Nastavitelný hřeben na vousy, 3 až 7 mm,

2 hřebeny na strniště, 4 široké hřebeny na

vlasy, 2 hřebeny na postupné sestřihování

vlasů, 2 hřebeny na tělo

Úprava těla / zastřihování vlasů / péče o tvář:

Dlouhé vousy, Krátké vousy, Strniště, Ostré

linie, Jemné tvarování, Kozí bradka

Střihací systém

Technologie DualCut: Zastřihování ve dvou

směrech

Samoostřicí břity: Ano

Příslušenství

Údržba: Čisticí kartáček

Pouzdro: Prémiové cestovní pouzdro

Spotřeba

Typ baterie: Lithium-iontový

Doba chodu: 5 hodin

Nabíjení: 2hodinové nabíjení, Rychlonabíjení:

5 minut

Automatická volba napětí: 100-240 V

Snadné použití

Suché a mokré používání: Vodotěsný a snadno

umývatelný

Displej: Indikátor vybití baterie, Indikátor

nabíjení

Bezúdržbový: Není třeba mazat

Design

Tělo kartáčku: Rukojeť z nerezové oceli,

Neklouzavá gumová rukojeť

Servis

2letá záruka: Ano
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