
Dokonalé zastřihování, dokonce i ve sprše

WET AND DRY PRECISION TN5140
Zastřihovač vlasů a vousů Rowenta TN5140 WET & DRY PRECISION

TN5140F0  

 

 Prvotřídní výkon víceúčelového zastřihovače Wet & Dry nabízí vždy precizní a dokonalé výsledky. S
vysokorychlostním motorem, titanem potaženou čepelí a baterií s dlouhou výdrží A RYCHLONABÍJENÍM ZA 60
MINUT zajistí účinné a komfortní zastřihování a holení i ve sprše.

 



VÝHODY PRODUKTU

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.
 

I do sprchy
Technologie Wet & Dry: maximální komfort zejména pro úpravu těla ve sprše.  

Efektivní zástřih jediným tahem
Vysoce výkonný motor zajišťuje snadný zástřih jediným tahem a šetří čas. Zvolte rychlost od 1
(6500 rpm) po Turbo (7000 rpm) podle hustoty svých vlasů.  

Účes podle vašeho přání
Dva vysoce precizní nastavitelné hřebeny vám umožní snadno dosáhnout vlastního stylingu s
15 různými délkami střihu od 0,5 do 29 mm, přesně pro požadovaný výsledek. *0,5 mm = délka
bez hřebenového nástavce  

Precizní střih vlasů
S precizním nastavením na 2 mm dosáhněte individuálního vzhledu podle své nálady.  

Extra funkce pro úpravu vousů
Doplňková 29 mm čepel na vousy pro detailní úpravu vousů, vykreslí přesné kontury a zajistí
styling knírku či kotlet.  

Ultra jemný zástřih vousů
Specifický hřebenový nástavec na vousy s mikro nastavením vám pomůže oholit vousy s ultra
přesností na 0,5 mm a vytvoří dokonalý tvar podle vašeho přání, ať klasickou bradku, nebo
třídenní strniště.    
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Další obrázky produktu

Dokonalá úprava vousů
Nastavení po 0,5 mm v rozsahu 1 až 11 mm je mimořádně vhodné pro různé styly vousů.  

Rychlonabíjení
Naprostý komfort: plné nabití baterie za pouhou hodinu dobíjení  

Optimální provozní výdrž
46 min. výdrž baterie zaručuje až tři úplná a detailní zastřihování.  

Snadné přenášení
Díky kompaktnímu pouzdru lze zastřihovač a veškeré jeho příslušenství snadno uložit a
přenášet: perfektní pro cestování.  

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



VLASTNOSTI PRODUKTU

KVALITNÍ ZASTŘIŽENÍ JEDNÍM TAHEM
Materiál čepele Stainless steel

Povrch čepele Titanium

Rychlost motoru (ot/min) 6500 / 7000

Nastavení rychlosti 2

Turbo rychlost ANO
PŘESNOST

Minimální délka zastřižení [0.5 mm]

Přesné nastavení [2 & 0.5 mm]

Ukazatel délky zastřižení [Comb]
POUŽITÍ NA VOUSY, VLASY, TĚLO A STYL ZASTŘIŽENÍ

Oblasti zastřižení [Hair + beard + body]

Čepel na zastříhování vlasů ANO

Šířka čepele na zastříhování vlasů [42 mm]

Typ nástavce na vlasy [Adjustable]

Počet nástavců na vlasy 2

Rozsah nastavení délky sestřihu vlasů [0.5 to 29 mm]

Počet nastavení délky zastřižení vlasů 15

Typ nástavce na vousy [Micro setting]

Rozsah nastavení délky zastřižení vousů 1-11 mm

Počet nastavení délky zastřižení vousů 21

Detailní čepel na vousy ANO

Velikost detailní čepele na vousy (mm) [29 mm]
[COMFORT OF USE]

Voděodolný systém Wet & Dry pro použití pod vodou ANO

Baterie s rychlým dobitím ANO

Měkký povrch ANO

Použití [Cordless use]

Odnímatelná holicí hlava ANO

Čištění [Fully washable]

Ukazatel nabití [LED]

Skladování [Case]
TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Barva Black + Chrome

Typ motoru DC motor

Napětí 100-240 V

Typ baterie NiMh

Provozní doba 45

Čas dobíjení [1 h]

Hmotnost [0.185 kg]

[tech.char.country.origin] China
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LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 1830005688

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

EAN ST : 3121040056882
EAN UC : 3121040056882

6 60 3 180
C20 : 6 486

C40 : 13 434
HQ4 : 15 750

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 185 x 51 x 39 (mm) 186 x 68 x 245 (MM) 384 x 231 x 292 (MM) 1 200 x 800 x 1 020 (MM)

Hmotnost 215 (g) 0,667 (KG) 4 (KG) 120 (KG)


