
FLASHFX 

Professionele trimmer

 FX59ZE  

De BaBylissPRO FLASHFX precisietrimmer FX59ZE is 
compact, licht in gewicht en uiterst krachtig.  De lithium-
polymer batterij laat jou 75 minuten snoerloos je gemak 
gaan, zonder dat je tussentijds moet opladen. Binnen 2 
uur laad je de trimmer ook weer volledig op. De trimmer 
heeft een krachtige DC-motor. Hij kenmerkt zich door 
efficiënt te zijn, stil, laag in warmte en vibraties. 

Het T-mes biedt 25% meer oppervlakte dan een 
standaard U-mes. Ideaal voor als je grotere delen haar wil 
verwijderen, zo bespaar je tijd. Daarnaast kun je met een 
T-mes gemakkelijker strakke lijnen maken omdat het mes 
langer is. Gebruik de zijkant van het mes om figuren en 
cirkels in het haar aan te brengen. Je zet ‘m gemakkelijk 
over op zero gap om zo dicht mogelijk bij de huid te 
komen. De trimmer is inclusief een handige tool, zodat 
je de messen altijd netjes en met precisie kunt afstellen. 
Veilig en altijd de beste resultaten. Eén kant van de tool 
is ontworpen om het mes tot zero gap te brengen en de 
andere kant is voor regulier gebruik en terug te brengen 
tot 0,5 mm. 
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Barcode 3030050152937

Perfect voor gedetailleerde knipbeurten, strakke lijnen en designs.  
Uiteraard ook geschikt voor de bakkebaarden, nek- en baardlijn.

Productkenmerken
•  100% RVS messen
•  Breedte mes: 40 mm 
•  T-vormige messen
•  Zero gap instelling
•  Meer snijdoppervlakte, 25% sneller 
•  Lithium Polymer batterij
•  75 minuten autonoom 
•  2 uur snel laden
•  Alleen snoerloos gebruik
•  Krachtige DC-motor 
•  5.600 omwentelingen per minuut 
•  4 opzetkammen: 3, 6, 10 en 13 mm 
•  Led-scherm met batterij en snelheidsindicator
•  Compact design 
•  Licht in gewicht  
•  Stil in gebruik 
•  Inclusief olie en reiningsborstel 
•  Dual voltage 

LED-scherm met batterij- en
Snelheidindicator

2 snelheidsinstellingen:
I.    5500 omwentelingen per minuut
II.    6000 omwentelingen per Minuut


