
Jullie, barbers, kappers, hebben een perfecte zicht baarheid 
nodig bij scheerwerkzaamheden met details, kapsel
ontwerp en haartattoos. Daarom heeft BaBylissPRO® de 
SKELETONFX ontwikkeld.

De SKELETONFX – FX7870RE is een trimmer voor 
professionele afwerking, ontworpen met het oog op 
detail en precisie.

Tijdens het scheren hebt u ongetwijfeld te 
maken gehad met te weinig zichtbaarheid bij 
precisiewerkzaamheden vanwege de vorm 
van de scheerkop die gedeeltelijk het zicht 
wegnam.
Vanwege het duidelijk uitspringende 
scheerblad dat een zicht van 360° 
garandeert, biedt de SKELETONFX u 
totale zichtbaarheid, ongeacht de 
positie van de trimmer.

Een ander voordeel van dit 
opvallende scheerblad is dat het 
minder warm wordt, omdat er 
zich niets omheen bevindt dat 
de warmte kan vasthouden.
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Nog een ander niet te verwaarlozen voordeel: u kunt dit duidelijk uitspringende 
scheerblad volledig zero gap afstellen om te kunnen kaalscheren zonder het scheerblad 
te moeten loskoppelen van de trimmerbehuizing.
Deze stijlvol ontworpen trimmer is ook zeer krachtig en perfect uitgebalanceerd dankzij 
de optimale ergonomische kenmerken.
De trimmer is zeer sterk en 100% professioneel. Het apparaat beschikt over een DLC/
Titanium Tvormig scheerblad van 40 mm dat volledig zero gap afgesteld kan worden 
(voor kaalscheren) en een motor met EDM TECHNOLOGY* ontwikkeld in samenwerking 
met FERRARI, een garantie voor hoge prestaties, vermogen en precisietrimmen.

Een uitzonderlijke snoerloze gebruiksduur van 2 uur wordt bereikt in een uiterst snelle 
oplaadtijd dankzij de Lithium-ion-accu.

Hoogwaardig T-vormig scheerblad met een zicht van 360°
Precisiescheerblad van DLC/Titanium dat zero gap afgesteld kan worden om te 
kunnen kaalscheren. Perfect voor afwerkingen, het gebied van de nek en de baard, de 
contouren rond de oren, en ook voor kapselontwerp en haartattoos.
Ideaal voor fijne lijnen, creatieve creaties en uiterste precisie.

Springt uit over 360° en biedt een perfecte zichtbaarheid, ongeacht de positie waarin 
u de trimmer vasthoudt.

De trimmer beschikt over een zero gap functie, speciaal ontwikkeld om het scheerblad 
volledig terug te stellen zonder het te moeten loskoppelen van de trimmerbehuizing.
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*  DIGITALE motor aangestuurd 

door elektronica 



Vermogen
Hoge prestaties, vermogen en precisietrimmen worden gegarandeerd door een digitale 
motor met een hoog koppel die wordt aangestuurd door elektronica.
De technologische innovatie van een digitale motor die wordt aangestuurd door 
elektronica zorgt voor een licht gewicht, een grotere energiezuinigheid, een aanzienlijk 
langere levensduur, minder trillingen en minder hinderlijk geluid. 

De trimmer werkt met of zonder snoer op hetzelfde hoge vermogensniveau.

Het apparaat is ideaal voor alle haartypen.
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BAB7870RE  

Zichtbaarheid  
over 360°

100% professioneel
De robuuste en volledig metalen behuizing van de SKELETONFX 
is ontwikkeld voor intensief gebruik en biedt 100% professionele 
betrouwbaarheid.
De uiterst snelle oplaadtijd van slechts 3 uur en de onafgebroken 
bedrijfstijd van 2 uur garanderen u een maximale flexibiliteit, 
tijdwinst en nog meer efficiëntie tijdens uw werkzaamheden.

Dankzij het universele voltage kunt u de trimmer overal 
ter wereld gebruiken.

Comfort
Het ontwerp van de trimmer is wetenschappelijk 
onderzocht en biedt een volledig evenwicht en een 
perfecte ergonomie.
Het gegroefde en slipvaste oppervlak van de 
handgreep zorgt voor een stevige grip en een 
groot gebruiksgemak.
Dankzij de veelzijdige geïntegreerde technologie 
is de SKELETONFX licht en zeer stil.



Kenmerken
• Uitspringend Tvormig scheerblad, zero gap afstelbaar, van DLC/ Titanium
• Digitale motor met EDM TECHNOLOGY
• 7200 bewegingen van het scheerblad per minuut
• Oplaadtijd: 3 uur
• Snoerloze gebruiksduur: 2 uur
• Waarschuwingslampje:

> knipperend ROOD lampje = bezig met opladen

> continu brandend ROOD lampje = opladen voltooid

> snel knipperend ROOD lampje = 10 minuten gebruiksduur resterend

• Functie voor zero gap afstelling
• Smeerolie en reinigingsborstel
• Opening met ophangring

BAB7870RE
Barcode 3030050164350
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IKHOUDVANMIJNTRIMMER
DE SKELETONFX ZAL LANGDURIG EEN TROUWE PARTNER ZIJN TIJDENS UW 
WERK. HOE MEER ZORG U GEEFT AAN HET ONDERHOUD DOOR DE TRIMMER 
SCHOON TE HOUDEN, HOE LANGER ZULT U ER PLEZIER VAN HEBBEN.
VERWEN UW TRIMMER EN ZORG DAT HET APPARAAT ALTIJD SCHOON IS 
EN HET SCHEERBLAD GEOLIED IS, ZODAT HET U DE BESTE PRESTATIES 
KAN BIEDEN. REINIG EN SMEER DE TRIMMER DAGELIJKS.
VOOR MEER INFORMATIE OVER HET PERFECTE ONDERHOUD KUNT 
U DE INSTRUCTIES RAADPLEGEN IN DE GEBRUIKSAANWIJZING 
DIE IS MEEGELEVERD BIJ UW APPARAAT.

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


