
Omdat u, als heren- of dameskapper, perfect moet kunnen zien wat u doet bij 
precisiewerk, hair design, hair tattoos etc., biedt BaBylissPRO® u, met gepaste trots, 
de SKELETONFX.
De SKELETONFX -FX7870GE- is een professionele trimmer en outliner, speciaal 
ontwikkeld om extreem nauwkeurig mee te werken. 
Misschien heeft u wel eens gemerkt dat, met een traditionele trimmer, de behuizing 
het zicht belemmert op waar je bezig bent.
De SKELETONFX, met zijn 360° vrijstaande T-mes, biedt u echter volledig zicht op uw 
werk, in welke stand de trimmer ook staat.
Een ander voordeel van het vrijstaande mes is dat hij koeler blijft omdat de behuizing 
de warmte niet vasthoudt.
En, minstens zo belangrijk: u kunt dankzij het vrijstaande mes, zero-gap trimmen 
zonder dat u het mes hoeft te verplaatsen.
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PROFESSIONELE METALEN PRECISIETRIMMER
SKELETONFX



Dit apparaat is stijlvol, bijzonder krachtig en perfect uitgebalanceerd en dus uitermate 
ergonomisch.
Deze professionele trimmer, die al het zware werk aankan, wordt geleverd met een 40 
mm zero-gap instelbaar DLC/Titanium T-mes en een door Ferrari ontworpen motor met 
EDM-technologie, voor uitmuntende trimresultaten en een zeer gecontroleerde manier 
van werken.
De lithium-ion batterij laadt razendsnel op en werkt maar liefst 2-uur lang zonder 
snoer!

Hoogwaardig 360° vrijstaand T-mes
Met precisietechniek gemaakt 40 mm DLC/Titanium T-mes met zero gap instelling.
Ideaal voor de afwerking, strakke nek- en baardlijnen, de contouren rond de oren, hair 
design en hair tattoos.
Ideaal voor dunne lijntjes en creatieve, nauwkeurige vormgeving.
Het mes staat helemaal vrij, zodat u altijd goed zicht heeft op uw werk, hoe u de trimmer 
ook vasthoudt.

Wordt geleverd met een speciaal ontworpen afstelhulpje om het mes zero-gap in te 
stellen zonder hem van de trimmer af te hoeven halen.
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* moteur DIGITAL géré par électronique 



Krachtig
De elektronische digitale motor (EDM) met hoog koppel en een lange levensduur zorgt 
voor strakke en gladde scheerprestaties.
Door de technologische vooruitgang van de elektronisch aangestuurde digitale 
motoren, zijn deze lichter geworden, trillen ze haast niet, verbruiken ze minder energie, 
hebben ze een langere levensduur en maken ze minder lawaai.
Levert sterke prestaties zowel met als zonder snoer.
Ideaal voor elk haartype.
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BAB7870GE  

360° zicht100% professioneel
De robuuste metalen behuizing is ontworpen voor 100% 
professionele betrouwbaarheid en compromisloze integriteit.
Met zijn 3 uur snelladen voor 2 uur gebruik op de batterij biedt 
hij haarprofessionals optimale flexibiliteit, tijdsbesparing en 
efficiëntie.
Dankzij het universele voltage reist u de hele wereld over 
met uw outliner.

Comfort
De SKELETON is wetenschappelijk uitgebalanceerd 
en daardoor extreem ergonomisch. Dit 
technologische hoogstandje heeft een 
geribbelde antisliphandgreep voor comfort en 
gebruiksgemak en is licht in gewicht en stil.



Eigenschappen
• Vrijstaand zero Gap 40 mm DLC/Titanium T-mes
• Door FERRARI ontworpen motor met EDM-TECHNOLOGIE 
• 7200 mesbewegingen per minuut
• 3 uur oplaadtijd
• 2 uur gebruikstijd zonder snoer
• LED-oplaadverklikkerlampje

> LED ROOD, knipperend - aan het opladen

> LED ROOD - volledig opgeladen

> LED ROOD snel knipperend - nog 10 minuten vermogen over

• Met zero-gap afstelgereedschap
• Met schoonmaakborsteltje en smeerolie
• Met uitklapbaar ophanghaakje

BAB7870GE
Barcode 3030050157505
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ILOVEMYTOOL
DE SKELETONFX ZAL NOG LANG UW TROUWE MEDEWERKER ZIJN, EN HOE 
BETER U VOOR HEM ZORGT, HOE LANGER HIJ MEE ZAL GAAN. HOUD VAN 
DIT APPARAAT EN HOUD HEM SCHOON VOOR DE BESTE RESULTATEN. 
REINIG EN OLIE HEM ELKE DAG.
LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING VOOR MEER INFORMATIE EN  HOE U 
HEM HET BESTE KUNT ONDERHOUDEN.

F E R R A R I  D E S I G N E D  E N G I N E


