
 

"12 в 1", лице, коса и

тяло

Multigroom series 5000

  12 инструмента

Технология DualCut

До 80 мин време за работа

Водоустойчива

 

MG5740/15 Модерен стил и прецизност
Мултифункционален тример „12 в 1“ за максимална гъвкавост

Създайте собствения си външен вид с този универсален мултифункционален тример, който

включва 12 качествени инструмента за оформяне на лицето, косата и тялото. Неговите

ножчета DualCut осигуряват максимална прецизност, а гумената ръкохватка против

хлъзгане подобрява комфорта и контрола.

Ефективност на подстригването

Технология DualCut за максимална прецизност с 2 пъти повече ножчета

Подвижност

Подстригвайте и оформяйте лицето, косата и тялото си с 12 инструмента

Металният мултифункционален тример прецизно подстригва брадата, косата и тялото

Прецизната самобръсначка идеално оформя краищата на бузите, брадичката и шията

Прецизният тример оформя краищата на вашата брада или козя брадичка

Тримерът за нос премахва нежеланите косми в носа и ушите

8 гребена за подстригване на лицето, косата и тялото

Лесна употреба

Време за работа: до 80 минути използване без кабел на едно зареждане

Гумирана дръжка без приплъзване за подобрен комфорт и контрол

Водоустойчив за лесно почистване под течаща вода

Калъф за съхранение за лесно организиране и пътуване

2 години гаранция



"12 в 1", лице, коса и тяло MG5740/15

Акценти

Технология DualCut

Насладете се на идеална прецизност с технологията

DualCut, която включва 2 пъти повече ножчета.

Стоманените ножчета леко се докосват едно в друго

– като се наточват, докато работят. Това води до

ножчета, които след 4 години използване са остри

като през първия ден.

12 инструмента за лице, коса и тяло

Този мултифункционален тример „всичко в едно“

удобно подстригва и оформя космите ма лицето,

подстригва косата и оформя окосмяването на тялото.

Метален мултифункционален тример

Използвайте металния мултифункционален тример с

технология DualCut без гребен, за да получите

изчистени, остри линии около брадата, шията и

линията на косата, или за оформяне на окосмяването

на тялото до минимална дължина.

Прецизна самобръсначка

Използвайте прецизната самобръсначка след

подстригване, за да оформите прецизно краищата на

вашите бузи, брадичка и шията.

Метален прецизен тример

Създайте чисти линии, контури и детайли с

прецизност, за да изразите или смените вашия стил.

Тример за нос и уши

Премахнете нежелани косми в носа и ушите лесно и

удобно.

8 устойчиви гребена

2 гребена за набола брада (1,2 мм), 1 регулируем

гребен за брада (3-7 мм), 3 гребена за коса (9,12,16

мм) и 2 гребена за тяло (3,5 мм).

До 80 минути време за работа

Получавате до 80 минути работа без кабел след всяко

16-часово зареждане.

Гумирана дръжка без приплъзване

Висококачествена гумирана дръжка за превъзходен

комфорт и контрол по време на подстригване.

Водоустойчива

Просто изплакнете устройството и приставките след

всяко използване за дълготраен живот.

Калъф за съхранение

Използвайте удобния калъф за съхранение и

пътуване. Той съхранява и предпазва вашия

мултифункционален тример и всичките приставки,

когато сте в движение.



"12 в 1", лице, коса и тяло MG5740/15

Спецификации

Създайте стила, който желаете

Брой на инструментите: 12 инструмента

Инструменти за стилизиране: Метален

мултифункционален тример, Метален прецизен

тример, Прецизна самобръсначка, Тример за нос и

уши, 3–7 мм регулируем гребен за брада, 2 гребена за

набола брада, 3 гребена за косми, 2 гребена за тяло

За тяло/За коса/За лице:

Дълга брада, Къса брада, Набола брада, Чисти линии,

Фино оформяне, Козя брадичка

Подстригваща система

Технология DualCut: Подрязване в две посоки

Самонаточващи се ножчета

Аксесоари

Поддръжка: Четка за почистване

Калъф: Калъф за съхранение

Захранване

Тип батерия: никел-металхидридна

Време на работа: 80 минути

Зареждане: 16 часа за пълно зареждане

Автоматичен избор на напрежение: 100 – 240 V

Лесна употреба

Почистване: 100% водоустойчив

Без необходимост от поддръжка: Не се нуждае от

смазване

Дизайн

Дръжка: Гумирана дръжка без приплъзване

Сервиз

2 години гаранция
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