
Dokonalý střih bez nepořádku

AIRFORCE ULTIMATE
Vakuový zastřihovač vlasů Rowenta AIRFORCE ULTIMATE TN9300F5

3v1 s odnímatelnou hlavicí pro precizní střih a funkcí ručního
vysavače

TN9300F5

  

 

 AIRFORCE Ultimate je unikátní zastřihovač vlasů, který jediným tahem dosáhne prvotřídního sestřihu. Jeho
vysoce výkonný integrovaný vakuový systém zachytí 99 % vlasů ještě před tím, než by mohly spadnout, což
eliminuje nutnost úklidu po stříhání vlasů. Tento jedinečný pánský zastřihovač 3v1 kombinuje jedinečný
zastřihávač s funkcí nasávání vlasů, odnímatelný nástavec pro precizní zastřižení, který funguje samostatně a
ruční vysavač, který odstraní všechny zatoulané vlasy. Díky 17 nastavením délky zástřihu a preciznímu nastavení
na délku 1 mm uspokojí vždy všechny individuální potřeby.

 



VÝHODY PRODUKTU

Už žádné uklízení
Díky vysoce výkonnému integrovanému vakuovému systému je 99 % vlasů okamžitě po
odstřižení zachyceno ještě před tím, než by mohly spadnout. Už žádné vlasy či chloupky
v umyvadle, na krku či ramenou.

Vysoce výkonný integrovaný systém nasávání vlasů
Díky vysoce výkonnému sacímu motoru vysaje více než 99 % odstřižených vlasů a eliminuje tak
nutnost úklidu.

Vynikající výsledky zastřihování
Ultra ostré břity v kombinaci s vysoce výkonným vlastním motorem zajišťují dokonalý a
rovnoměrný sestřih jediným tahem.

Dlouhodobý výkon
Ochranný titanový povrch a samoostřící břity pro efektivní střih při každém použití.

Jedinečný zastřihovač vlasů 3v1
Krok 1: Zastřihování vlasů s integrovaným vakuovým systémem. Krok 2: Odnímatelný precizní
nástavec pro finální doladění sestřihu. Krok 3: Funkce ručního vysavače pro odstranění
spadaných vlasů.

Precizní výsledky
Nastavení s přesností na 1 mm umožňuje upravit vzhled podle nálady.

Výsledky dle individuálního přání
Dva vysoce precizní nastavitelné hřebeny pro snadné vytvoření vašeho vlastního stylu.
17 různých délek střihu od 0,5 do 18 mm zajišťuje dokonalé provedení požadovaného sestřihu.
*0,5 mm = délka bez hřebenového nástavce
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Další obrázky produktu

Snadné čištění
Díky odnímatelnému zásobníku a filtru a omyvatelným břitům.

Záruka servisu po dobu 10 let
• konstrukce pro snadný servis • rychlá a nízkonákladová dodávka náhradních dílů po dobu 10
let • 6 500 servisních středisek na celém světě

 

FOTKY PRODUKTU
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VLASTNOSTI PRODUKTU

KRÁJECÍ VÝKON
[Blade material] Nerezová ocel

Nátěr čepele Titán

Technologie čepele Ultra-Sharp
PŘESNOST

Minimální délka krájení 0,5 mm

Přesné nastavení 1 mm

Ukazatel délky krájení [Comb]
POUŽITÍ – STYLY KRÁJENÍ

Zóny [Hair]

Nástavec na zastříhování vlasů ANO

Velikost nástavce na zastříhování vlasů 42 mm

Typ hřebenu na vlasy [Adjustable]

Hřeben na vlasy 2

[Hair comb - precision setting] 1 mm

Rozsah nastavení délky sestřihu vlasů 0.5 to 18 mm

Pozice délky střihu vlasů 17
[COMFORT OF USE]

Vakuová technologie 100% Rowenta ANO

Výkon [Corded use]

Výměnná holicí hlava ANO

Čištění [Washable head]

[Cleaning set] [Oil + brush]
TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Typ motoru DC motor

Voltáž 100-240 V

Délka napájecího kabelu 2 m

[tech.char.country.origin] China

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 1830006702

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

EAN ST : 3121040067024
EAN UC : 3121040067024

6 54 4 216
C20 : 5 400

C40 : 11 520
HQ4 : 13 320

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 199 x 48.5 x 50.85 (mm) 190 x 76 x 250 (MM) 405 x 255 x 285 (MM) 1 200 x 800 x 1 222 (MM)

Hmotnost 210 (g) 0,753 (KG) 4,52 (KG) 162,72 (KG)


