
DOKONALE UPRAVENÉ VOUSY KAŽDÝ DEN

STYLIS TN2800F4
Zastřihovač vousů Rowenta Stylis TN2800F4

TN2800F4  

 

 Zastřihovač Rowenta Stylis dokonale upraví vaše vousy. Ostré čepele z hygienické nerezové oceli se samoostřicí
technologií a širokými možnostmi přesného nastavení délky zajistí dokonalé vousy každý den. Snadno se používá
a je vybaven ultra dlouhou 90minutovou provozní výdrží. Tento zastřihovač vousů je ideálním nástrojem i pro
vaše cesty a lze jej použít kdykoliv a kdekoliv.

 



VÝHODY PRODUKTU

DOKONALÉ A DLOUHOTRVAJÍCÍ VÝSLEDKY
Ostré čepele z nerezové oceli pro dokonalý střih jediným tahem. Samoostřicí technologie
zajišťuje neklesající účinnost stříhání.

VYSOCE VÝKONNÉ ZASTŘIHOVÁNÍ
Dlouhotrvající střih jedním tahem. Samoostřicí čepele z nerezové oceli pro neklesající účinnost.

DLOUHÁ PROVOZNÍ VÝDRŽ
90 minut výdrže NiMH baterie zaručuje až 20 úplných a detailních zastřižení a holení bez
nabíjení.

ÚPRAVA VOUSŮ PODLE VAŠEHO PŘÁNÍ
Nastavitelný hřeben na vousy nabízí jedenáct různých délek zástřihu od 0,5 mm* do 10 mm:
dokonalý pro klasickou bradku i třídenní strniště. (*0,5 mm bez nástavce)

PRECIZNÍ VÝSLEDKY
Díky nastavení s přesností na 1 mm dosáhněte individuálního vzhledu podle své nálady:
klasická bradka, 3 denní nebo 5 denní strniště

PRECIZNÍ A ROVNOMĚRNÁ ÚPRAVA VOUSŮ
Chytrý uzamykací systém nástavce zajišťuje precizní a rovnoměrnou úpravu vousů: bez rizika
neúmyslné změny délky střihu.

SNADNÉ ČIŠTĚNÍ
Snadné čištění díky odnímatelným čepelím, které lze omýt pod vodou.



ObalObal

Další obrázky produktu

Opravitelný výrobek - 10 let

Určeno pro snadnou opravu
Rychlé a levné dodání náhradních dílů po dobu 10 let +
6 500 servisních středisek na celém světě

 

FOTKY PRODUKTU
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VLASTNOSTI PRODUKTU

KRÁJECÍ VÝKON
Materiál čepele Nerezová ocel

Rychlost motoru (ot/min) 7 500 ot/min.

Nastavení rychlosti 1
PŘESNOST

Minimální délka krájení [0.5 mm]

Přesné nastavení [1 mm]

Ukazatel délky krájení [Comb]
POUŽITÍ – STYLY KRÁJENÍ

Zóny [Beard]

Nástavec pro zastříhování vousů ANO

Velikost nástavec pro zastříhování vousů [32 mm]

Typ hřebenu na vousy [Adjustable]

Funkce třídenní strniště ANO

Rozsah nastavení délky sestřihu vousů 0,5 až 10 mm

Pozice délky střihu vousů 11
[COMFORT OF USE]

Výměnná holicí hlava ANO

Čištění [Washable head]

[Cleaning set] [Oil + brush]

Ukazatel nabití [LED]
TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Barva Černá/modrá

Typ motoru DC motor

Voltáž 100-240 V

Typ baterie NiMh

Autonomie 90 min.

Čas dobíjení [12 h]

Ostatní Uzamykací systém hřebenového nástavce, klasické nebo USB
nabíjení

[tech.char.country.origin] China

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 1830006845

 EAN kód [logitic.datas.product.per.parcel] Ks / vrstvy Vrstva / paleta Ks / paleta Ks / kontejner

EAN ST : 3121040068458
EAN UC :

6 84 4 336
C20 : 10 500
C40 : 21 000
HQ4 : 24 300

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 155 x 40 x 40 (mm) 223 x 55 x 150 (MM) 355 x 168 x 245 (MM) 1 200 x 800 x 1 180 (MM)

Hmotnost 0.29499999999999998 (KG) 0,533 (KG) 3,2 (KG) 200,2 (KG)


