
CUT–DEFINER    

Profesjonalna maszynka  
do strzyżenia

 FX872E  

Profesjonalna maszynka do strzyżenia CUT-DEFINER   FX872E 
od BaBylissPRO®  jest lekka i bardzo wydajna.
Oferuje doskonałą jakość cięcia, dzięki swoim ostrzom ze stali 
nierdzewnej i silnikowi direct drive. 
Urządzenia BaBylissPRO® są wyposażone w najnowocześniejsze 
technologie, tak aby ich wydajność była doskonała,  
CUT-DEFINER   FX872E nie stanowi wyjątku od tej zasady.
Głowica maszynki o szerokości 45 mm jest wykonana ze stali 
nierdzewnej i oferuje liczne możliwości cięcia, w połączeniu z 
dźwignią do regulacji o 5 pozycjach (od 0,6mm do 3,00mm) i 
nasadkom (od 3mm do 25mm).
Jej lekkość oraz ergonomiczny i elegancki design ułatwiają 
użytkowanie maszynki, sprawiają, że jest niezwykle komfortowa i 
łatwo jest ją mieć pod kontrolą.
Dzięki baterii litowo-jonowej CUT-DEFINER   FX872E osiąga 
pełne naładowanie w ciągu zaledwie 3 godzin i zapewnia do 160 
minut ciągłej pracy bez konieczności ładowania.

Bateria litowo-jonowa jest lżejsza do tradycyjnej baterii. Jej ładowanie jest szybsze, a wytrzymałość dłuższa.
Ponadto, ten typ baterii nie rozładowuje się, gdy urządzenie nie jest długo używane i nie ma efektu pamięci 
baterii (efekt pamięci baterii ma wpływ na wydajność i żywotność innych typów baterii, gdy są doładowywane 
zanim nastąpi całkowite rozładowanie).  
Czuły włącznik pozwala włączać i wyłączać urządzenie bez żadnego wysiłku, a funkcja blokady zabezpiecza je 
przed włączeniem w czasie transportu.
Cyfrowy wyświetlacz pokazuje rzeczywisty czas pracy maszynki pozostający do wykorzystania, wybraną 
wysokość cięcia; odpowiedni piktogram pokazuje, czy funkcja blokady jest aktywowana.  
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Charakterystyka

•  Ostrze stałe i ruchome ze stali nierdzewnej
•  7000 ruchów ostrza na minutę
•  Dźwignia do regulacji wysokości cięcia 5 poziomów   

(0.6 – 1.2 – 1.8 – 2.4 – 3.0)
•  Podstawka ładująca
•  Przewodowo-bezprzewodowa
•  Bateria litowo-jonowa
•  LED – cyfrowe wyświetlanie poziomu naładowania baterii, 

funkcji blokady, wysokości cięcia 

•  8 nasadek (3 - 6 - 9.5 - 13 - 16 - 19 - 22 - 25 mm)
•  Czuły włącznik oraz funkcja blokady
•  Czas pracy 160 minut
•  Czas ładowania 3 godziny
•  Szczoteczka czyszcząca i olejek w zestawie
•  Walizeczka


