
 

18 v 1, tvár, vlasy
a chĺpky na tele

Multigroom series
7000

 
18 nástrojov

Technológia DualCut

5-hodinová prevádzková doba

Možnosť používania pri
sprchovaní

 

MG7785/20

Dokonalé tvarovanie a presnosť
Prvotriedny zastrihávač typu 18 v 1 na maximálnu všestrannosť

Zdokonaľte svoj osobný štýl vďaka nášmu najpresnejšiemu a najvšestrannejšiemu

zastrihávaču. 18 prvotriednych nástrojov vám umožňuje vytvoriť si jedinečný štýl –

od hlavy až po päty. Vychutnajte si maximálnu presnosť čepelí DualCut a zlepšené

ovládanie vďaka prvotriednemu oceľovému držadlu s gumenou rukoväťou.

Strihací výkon

Technológia DualCut na maximálnu presnosť s 2x väčším počtom čepelí

Všestrannosť

Zastrihávajte a upravujte si bradu, vlasy a telo pomocou 18 rôznych nástrojov

Kovový zastrihávač precízne zastriháva bradu, telo aj vlasy

Pohodlné holenie tela

Presný holiaci strojček zdokonaľuje okraje na lícach, brade a krku

Široký strihač vlasov rýchlo zastrihne aj tie najhrubšie vlasy

Presný kovový zastrihávač určuje línie vašej brady alebo briadky

Zastrihávač chĺpkov v nose jemne odstraňuje nežiaduce chĺpky z nosa a uší

11 hrebeňových nástavcov na zastrihávanie brady, vlasov a chĺpkov na tele

Jednoduché používanie

Prevádzková doba: až 5 hodín na jedno nabitie bez pripojenia do siete

Rám z nehrdzavejúcej ocele a gumová rukoväť vzlepšujú kontrolu

Bezpečný na používanie v sprche a jednoducho sa čistí
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Hlavné prvky

18 nástrojov pre tvár, vlasy aj telo

S týmto univerzálnym zastrihávačom si môžete

pohodlne zastrihávať a upravovať fúzy, bradu aj

vlasy.

Technológia DualCut

Vychutnajte si maximálnu presnosť

s technológiou DualCut, ktorá obsahuje 2x viac

čepelí. Oceľové čepele sa o seba jemne trú,

čím sa počas prevádzky ostria. Vďaka tomu

zostávajú ostré ako počas prvého dňa aj po 5

rokoch používania.

Kovový zastrihávač

Použite kovový zastrihávač s technológiou

DualCut bez hrebeňového nástavca a získajte

presné línie okrajov brady, krku a vlasov,

prípadne si oholte chĺpky na tele na minimálnu

dĺžku.

Holenie tela s ochranou pokožky

Ohoľte si pohodlne celé svoje telo s naším

holiacim strojčekom na telo. Náš jedinečný

systém ochrany pokožky chráni aj tie

najcitlivejšie oblasti vášho tela, čím vám

umožní komfortné oholenie chĺpkov až do

dĺžky 0,5 mm.

Presný holiaci strojček

Použite presný holiaci strojček po zastrihávaní

a získajte dokonalé okraje na lícach, brade

a krku.

Široký strihač vlasov

Rýchlo si vytvorte svoj vlastný účes.

Výnimočne široký 41 mm strihač vlasov pri

jednom ťahu zastrihne viac vlasov.

Presný kovový zastrihávač

Vytvorte precízne línie, kontúry a detaily,

ktorými definujete alebo zmeníte svoj štýl.

Zastrihávač chĺpkov nosa a uší

Jednoducho a pohodlne odstráňte nechcené

chĺpky z nosa a z uší.

11 hrebeňových nástavcov na zastrihávanie

odolných voči nárazom

2 hrebeňové nástavce na zastrihávanie strniska

(1, 2 mm), 1 nastaviteľný hrebeňový nástavec

na zastrihávanie brady (3 – 7 mm), 4 široké

hrebeňové nástavce na zastrihávanie vlasov (4,

9, 12,16 mm), 2 nástavce na zastrihávanie

vlasov na postupku (ľavý, pravý) a 2 hrebeňové

nástavce na zastrihávanie chĺpkov na tele (3,

5 mm).
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Technické údaje

Vytvorte vzhľad podľa svojich predstáv

Počet nástrojov: 18 nástrojov

Tvarovacie nástroje: Presný kovový

zastrihávač, Presný holiaci strojček, Široký

strihač vlasov, Nástavec na holenie tela,

Nástavec na ochranu pokožky tela, Kovový

zastrihávač, Zastrihávač chĺpkov nosa a uší, 3 –

 7 mm nastaviteľný hrebeňový nástavec na

zastrihávanie brady, 2 hrebeňové nástavce na

zastrihávanie strniska, 4 široké nástavce na

zastrihávanie vlasov, 2 nástavce na

zastrihávanie vlasov na postupku, 2 nástavce

na zastrihávanie chĺpkov na tele

Zastrihávač ochlpenia/strihanie vlasov/úprava

brady a fúzov: Dlhá brada, Briadka, Strnisko,

Ostré línie, Dôkladný strih, Kozia briadka

Strihací systém

Technológia DualCut: Strih v dvoch smeroch

Samoostriace čepele

Príslušenstvo

Údržba: Čistiaca kefka

Puzdro: Prémiové cestovné puzdro

Príkon

Typ batérie: Lítium-iónová

Prevádzková doba: 5 hodín

Nabíjanie: 2 hod. nabíjania, Rýchle 5-

minútové nabíjanie

Automatická voľba napätia: 100 - 240 V

Jednoduché používanie

Holenie za mokra aj za sucha: Do sprchy

s jednoduchým čistením

Displej: Indikátor nabíjania, Indikátor slabej

batérie

Bez potreby údržby: Bez potreby oleja

Dizajn

Telo: Protišmyková gumená rukoväť, Držadlo

z nehrdzavejúcej ocele

Servis

5-ročná záruka
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