
PROFESSIONELE METALEN SCHEERAPPARATEN
FOILFX02 - FOILFX01

De professionele BaBylissPRO®4Artists FOILFX02 en FOILFX01 
scheerapparaten zijn een perfecte mix van luxe, design en
hightech. Speciaal ontworpen voor scheren en alle soorten 
afwerkingen. Van overgangslijnen perfect vervagen, 
egaliseren tot het afwerken van strakke lijnen.
Met hun zwevende, ultrafijne scheerbladen kan de huid
veilig, helemaal kaal geschoren worden, in alle rust en 
zonder de huid te irriteren. Hun goed uitgelijnde ontwerp 
maakt ze heel prettig in gebruik. De metalen behuizingen zijn 
niet alleen stijlvol, maar ook sterk. De scheerkoppen zijn heel 
makkelijk los te maken, zodat regelmatig onderhoud geen 
moeite kost. Na gebruik schakelen de scheerapparaten uit, 
zodra je de beschermkap erop plaatst.

Met de scheerapparaten FOILFX02 en FOILFX01, kun je 
kaalscheren, overgangen vervagen voor een optimaal
resultaat of een heel hoofd kortscheren. Ze maken het
mogelijk om de nek perfect schoon te scheren, verdwaalde
haartjes uit het gezicht te verwijderen voor een strak,
mooi resultaat en om perfect af te werken, zonder de huid
te irriteren.
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FOILFX02
 
Met zijn NiMH-batterij, kan hij met en zonder snoer gebruikt worden en binnen 3 uur 
worden opgeladen. Vervolgens is hij tot wel 3 uur onafgebroken te gebruiken.
Doordat hij zowel met als zonder snoer gebruikt kan worden, is het mogelijk om
klanten te blijven helpen in de salon, zonder dat het apparaat weggelegd hoeft
te worden om weer op te laden. De supersnelle en krachtige DC-motor laat de 
messen met 11.000 bewegingen per minuut bewegen!

De dubbele scheerkop is voorzien van ultrafijne zwevende scheerbladen.  
De ongelijke plaatsing zorgt voor een supernauwkeurig scheerresultaat en
zorgt dat de contouren en het gezicht tot heel dicht op de huid geschoren
kunnen worden.

Door de scheerbreedte van maar liefst 44 mm is het mogelijk om zowel
snel als perfect te scheren.

FXFS2E 
Barcode 3030050152456
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Productkenmerken FXFS2E
• Volledige metalen behuizing
•  Krachtige roterende DC-motor,11.000 

mesbewegingen per minuut
•  Dubbele zwevende scheerkop met ultrafijne 

scheerbladen
•  NiMH-accu
•  3 uur snoerloos te gebruiken na een 

recordoplaadtijd van slechts 3 uur
•  Extra breed mes: 44 mm
•  Automatische uitschakeling bij afsluiting met 

beschermkap
•  Opbergtasje
•  Reinigingsborsteltje
•  Professioneel snoer van 3 m
•  Universeel voltage
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FXFS1E
Barcode 3030050152463
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Productkenmerken FXFS1E
•   Volledige metallen behuizing
•    Krachtige roterende DC-motor, 8.500 

mesbewegingen per minuut
•   Zwevende scheerkop met ultrafijn scheerblad
•   Werkt op 2 AA-batterijen (meegeleverd)
•   Scheerbreedte 40 mm
•   Automatische uitschakeling bij afsluiting met 

beschermkap
•   Opbergtasje
•   Reinigingsborsteltje

FOILFX01
 
Snoerloos, voor veel bewegingsvrijheid. De FOILFX01 die net zo krachtig is als de 
FOILFX02, kan overal mee naar toe. Dankzij de hoogwaardige oplaadbare
alkalinebatterijen werkt hij zonder snoer tot wel 6 uur onafgebroken door.
De snelle en krachtige DC-motor laat het mes met 8500 bewegingen per minuut
bewegen! De scheerkop is voorzien van een ultrafijn zwevend scheerblad om zeer
nauwkeurig en heel glad te scheren.

Door de extra brede scheerbreedte van 4m mm, kun je snel werken. 
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