
PROFESSIONELE TONDEUSE 

* Elekt ronisch Dig i ta le  Motor 
rtists

 FX8700GE  

GOLDFX

FERRARI ontwikkelde de digitale motor (EDM TECHNOLOGY)* in deze tondeuse. Samen 
met een lithium batterij en Japanse 100% stalen messen is dit dé tondeuse voor alle 
professionals; barbieren, kappers en stylisten. 
Met de FX8700GE haal je een goed, betrouwbaar product in de zaak welke enorm 
krachtig is. Het nieuwe design is perfect uitgebalanceerd en dankzij de hoogwaardig 
gebruikte materialen kan het product zich snel opladen en heeft het een lange 
levensduur. Het product is uitermate geschikt voor veelvuldig gebruik, traditionele, 
maar vooral ook gedetailleerde, creatieve en artistieke kapsels. 

#STAYGOLD



*  Diamond L ike Carbon

Hoogwaardige messen 
Nauwkeurig ontworpen Japanse stalen messen met DLC* nikkel titanium coating en een 
uiterst scherpe V snijhoek. Een ‘fade’ mes – perfect voor alle strakke lijnen en contouren. Deze 
tondeuse komt uiterst dichtbij de huid.

Krachtig 
De krachtige digitale motor met een lange levensduur levert hoge prestaties voor het precies 
knippen van het haar. De technologische vooruitgang van elektronisch gestuurde digitale 
motoren maakt het mogelijk dat ze lichter zijn, voorzien van ultra-lage trillingen, minder energie 
verbruiken, een langere levensduur hebben en stiller zijn. Met of zonder snoer te gebruiken en 
geschikt voor alle haartypen. 
 
100% professioneel 
Het product heeft een volledige metalen behuizing voor een 
betrouwbaar, professioneel en ijzersterk product in je hand. De 
lithium batterij levert een supersnelle oplaadtijd van 3 uur en een 
uitstekend snoerloos gebruik tot wel 2 uur. Zo kunnen professionals 
flexibiliteit, tijdwinst en efficiëntie ervaren. Door de universele voltage 
kan de tondeuse overal mee naartoe. 

Comfort
De behuizing van de FX8700GE is wetenschappelijk uitgebalanceerd 
voor de allerbeste ergonomie. Tevens is het voorzien van een 
gekartelde, antislip handgreep voor extra comfort en ondersteuning. 
De tondeuse is licht in gewicht en uiterst stil. 

Product kenmerken 
- 45 mm Japans stalen mes
- DLC*/nikkel titanium coating
- FERRARI digitale motor voor een langere levensduur 
- Lithiumbatterij voor een snelle laadtijd + langdurig gebruik 
- 6.000 bewegingen van het blad per minuut 
- 5 verstelbare lengtes (0.8 – 1.4 – 2 – 2.8 – 3.5 mm) 
- 8 opzetstukken (1.5 – 3 – 4.8 – 6 – 10 – 13 – 16 – 19 mm) 
- Reinigingsborstel en smeerolie 
- Oplaadstandaard 
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