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Trymer Braun MGK7220
Cena

249,00 zł

Dostępność

Wyprzedano

Numer katalogowy

130659

Kod producenta

MGK7220

Kod EAN

4210201281078

Producent

BRAUN

Sposób depilacji

Ostrza metalowe

Zasilanie

Akumulatorowe

Opis produktu
Dopasowuje się do każdej brody dzięki
technologii AutoSensing
Innowacyjna technologia AutoSensing marki Braun skanuje
brodę 13 razy na sekundę, dostosowując moc silnika trymera
do gęstości zarostu. Dzięki temu dbanie o każdy rodzaj brody
jest niebywale komfortowe. Silnik zapewnia dodatkową moc
tam, gdzie jest potrzebna, dlatego trymery Braun oferują
wydajność niespotykaną w poprzednich generacjach trymerów
tej marki.

Trymer Braun typu „wszystko w jednym"

Przycinanie owłosienia brody i twarzy - 4 grzebienie
pozwalają przyciąć brodę na długość 0,5–21 mm, a
specjalne nakładki – pozbyć się włosków w nosie i
uszach.
Pielęgnacja ciała - Zadbaj o całe ciało bez obaw o
bezpieczeństwo – od pach, przez klatkę piersiową po
okolice krocza.
Strzyżenie - Skróć włosy na dokładną długość 0,5-21
mm za pomocą dwóch regulowanych grzebieni
dwufunkcyjnych.

Najlepszy zestaw do stylizacji
Zestaw typu „wszystko w jednym”, pozwalający wykonać 10
zadań jednym urządzeniem. Urządzenie pozwala na tworzenie
precyzyjnych liń i krawędzi za pomocą głowicy trymera do
brody. Do stylizacji niewielkich obszarów użyj głowicy trymera
do detali. Ogol kark, policzki i twarz na gładko maszynką do
golenia Gillette Fusion 5 ProGlide wyposażoną w technologię
FlexBall, która znajduje się w zestawie.

Komfort i wygoda użytkowania
Dzięki pojemnej baterii litowo-jonowej będziesz mógł cieszyć
się długim użytkowaniem na jedym ładowaniu. Jest gwarancją
aż 100 minut pracy po 1-godzinnym pełnym ładowaniu, z kolei
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5-minutowe szybkie ładowania umożliwia jedno strzyżenie.
Wodoodporność urządzenia pozwala bezpiecznie stosować pod
prysznicem oraz łatwo myć pod bieżącą wodą.

Producent
Zasilanie
Czas pracy akumulatora
Czas ładowania akumulatora
Liczba ustawień długości strzyżenia
Zakres długości strzyżeni
Możliwość mycia pod wodą
Napięcie
Komunikacja
Wymiary opakowania
Waga z opakowaniem

Trymer Braun MGK7220
9 nasadek
Minigolarka
Instrukcja Obsługi
Oryginalne Opakowanie
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Braun
Akumulatorowe
100 minut
1 godzina
13
0,5 - 21 mm
Tak
Automatyczne dostosowanie do 100-240 V
Kontrolka LED sygnalizująca ładowanie i niski poziom baterii
23 x 23 x 7 cm
1,20 kg

