
VÁŠ IDEÁLNÍ POMOCNÍK PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
ZASTŘIHOVÁNÍ, DOKONCE I VE SPRŠE

Ostré čepele s dlouhou životností
Titanový povrch pohyblivé čepele zvyšuje odolnost a zajišťuje skvělé
výsledky zastřihování po dlouhou dobu. Chrání původní vysokou ostrost
čepele, neboť je třikrát tvrdší než nerezová ocel.

TRIM & STYLE 12 IN 1
TN9160F0

  

 

 



 Udržujte dokonalý vzhled svých vlasů, vousů a chloupků se zastřihovačem Trim & Style Wet & Dry. Jeho
vysokorychlostní motor a čepel s titanovým povrchem zajistí perfektní střih v jediném kroku a technologie Wet &
Dry umožní komfortní zastřihávání a holení i ve sprše.

VÝHODY PRODUKTU

I do sprchy
Technologie Wet & Dry: maximální komfort zejména pro úpravu těla ve sprše a čištění nástavců
po použití.

Efektivní zástřih jediným tahem
Vysokorychlostní motor (6500 rpm) zajišťuje snadný zástřih jediným tahem a šetří čas.

Vše v jednom, úprava VOUSŮ a TĚLA
Úplná sada 12 nástavců pro péči o vlasy, vousy i tělo, a to i ve sprše. Dosáhněte dokonalého
stylu podle své nálady!  

Dokonalá úprava účesu
Doplňková 44 mm čepel na vlasy vám dokonale ostříhá vlasy jediným tahem. 4 fixní hřebeny (3
mm – 6 mm – 9mm – 12 mm) nabízejí řadu možností úpravy vlasů pro dokonalý požadovaný
výsledek.

Ideální pro hladké tělo
Holicí nástavec na tělo je speciálně navržen pro zastřihování a holení chloupků na těle ve sprše.
K zastřihování použijte nástavec šetrný k pokožce. Pro dokonale hladký výsledek následně
použijte planžetový holicí nástavec.  

Dokonalá úprava vousů
Udržujte své vousy upravené a tvarované pomocí 32 mm zastřihovacího nástavce. Zvolte si
svůj styl, buď klasický, třídenní strniště, nebo tvarovanou bradku – díky nastavitelnému
hřebenovému nástavci na vousy a jeho pěti různým délkám střihu od 3 do 7 mm, s jemným
nastavení na 1 mm.

Vysoká preciznost i v detailech
Použijte 7 mm nástavec pro přesnou úpravu detailů, vykreslení linií nebo styling knírku či kotlet.



Další obrázky produktu

Vizuál 3D / 360°
Příručka pro rychlé použitíTištěný uživatelský návodDigitální uživatelský návodUživatelská příručka :

ReferenceReference
VirálníSprávné postupySpolečnostRecept a tipyPříručka pro rychlé použitíSrovnávacíProduktVideo :

POS sadaDigitální sadaPR sadaReklama v rádiuReklama v tiskuReklama v TV

Čistý a upravený vzhled
Závěrečnou úpravu po zastřihování zajistí 25 mm nástavec pro přesně zastřižené detaily.

Zbavte se nehezkých chloupků snadno a bezpečně
Systém rotačních čepelí zaručuje účinné a bezbolestné zastřižení chloupků v nose a uších.  

Dlouhá provozní výdrž
Výdrž baterie až 60 min.* zaručuje provoz pro nejméně jedno úplné a detailní zastřihování a
holení. (*podle příslušenství)  

Komfort uživatele
Kompaktní a praktický: na dobíjecí a ukládací základnu se ve vaší koupelně snadno najde místo,
váš multifunkční zastřihovač tak bude vždy připraven k použití.  

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

 

Komunikace

FOTKY PRODUKTU



ObalObal



VLASTNOSTI PRODUKTU

KRÁJECÍ VÝKON
[Blade material] [Stainless steel]

Nátěr čepele [Titanium]

Rychlost motoru (ot/min) [6500]

Nastavení rychlosti [1]
PŘESNOST

Ukazatel délky krájení [Comb]
POUŽITÍ – STYLY KRÁJENÍ

Zóny [Hair + beard + body + ear & nose]

Nástavec na zastříhování vlasů ANO

Velikost nástavce na zastříhování vlasů [44 mm]

Typ hřebenu na vlasy [Fix]

Hřeben na vlasy [4]

[Hair comb - precision setting] [3 mm]

Rozsah nastavení délky sestřihu vlasů [3 to 12 mm]

Pozice délky střihu vlasů [5]

Nástavec pro zastříhování vousů ANO

Velikost nástavec pro zastříhování vousů [32 mm]

Typ hřebenu na vousy [Adjustable]

Funkce třídenní strniště ANO

[Beard comb - precision setting] [1 mm]

Rozsah nastavení délky sestřihu vousů [3 to 7 mm]

Pozice délky střihu vousů [6]

[Micro-precision beard blade] ANO

[Micro-precision beard blade size] [7 mm]

Planžetový holicí strojek mini ANO

Velikost planžetového holicího strojku mini [25 mm]

Tělový planžetový holicí a stříhací strojek ANO

Velikost tělového planžetového holicího a stříhacího strojku [37 mm]

Zastříhávač chloupků v uších a nosu ANO
[COMFORT OF USE]

Systém Wet & dry pro použití pod vodou ANO

Výkon [Cordless use]

Výměnná holicí hlava ANO

Čištění [Fully washable]

[Cleaning set] [Oil + brush]

Nabíjecí základna ANO

Ukazatel nabití [LED]

Skladování [Storage stand]
TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Barvy [Brown / Baileys]

Voltáž 100-240 V

Typ baterie NiMh

Autonomie [60 min]

Čas dobíjení [8 h]

[tech.char.country.origin] China
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LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 1830006140

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

EAN ST : 3121040061404
EAN UC : 3121040061404

6 42 5 210
C20 : 7 500

C40 : 15 000
HQ4 : 16 800

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 195 x 68 x 223 (MM) 423 x 205 x 245 (MM) 1 200 x 800 x 1 159 (MM)

Hmotnost 0,688 (KG) 4,13 (KG) 165,55 (KG)


