
BaBylissPRO® umieszcza fryzjerów w świetle reflektorów za pomocą trymera, który odzwierciedla ich 
wartości.
Poza stylowym wyglądem, urządzenie jest idealnie wyważone, aby zapewnić doskonałą ergonomię 
podczas pracy.
Ten profesjonalny trymer jest wyposażony w stalowe japońskie ostrza i cyfrowy silnik o wysokim 
momencie obrotowym, zapewniającym najwyższą wydajność cięcia i precyzyjną kontrolę pracy.

Bateria litowa zapewnia bardzo szybki czas ładowania i znakomity 2-godzinny
bezprzewodowy czas pracy!

PROFESJONALNY TRYMER
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Wysokiej jakości zestaw ostrzy typu T oraz U
Precyzyjnie zaprojektowane japońskie ostrza ze stali o super ostrym kącie cięcia V.
Idealne do dokładnego przycinania, precyzyjnego konturowania szyi i brody, a także miejsc wokół uszu.

Szybkie ładowanie
Szybkie i łatwe wyjmowanie z zestawu ostrzy umożliwia łatwe czyszczenie i szybką wymianę na wymienne ostrza:
ostrze «U» 30 mm i ostrze «T» 40 mm; zero luki regulowania dla cienkich linii i kreatywnych stylizacji.

Niezwykła moc
Silnik cyfrowy o wysokim momencie obrotowym zapewnia wysoką wydajność podczas nawet najbardziej
skomplikowanej stylizacji.
Postęp technologiczny elektronicznie sterowanych silników cyfrowych pozwala im być
lżejszymi, cechują się także ultra-niskimi wibracjami, zużywają mniej energii, mają dłuższą żywotność i generują
mniejszy hałas.
Idealny do wszystkich rodzajów włosów.
Przewód dużej mocy lub sterowanie bezprzewodowe.

100% profesjonalizmu
Solidna, całkowicie metalowa obudowa zaprojektowana w całości do
profesjonalnej pracy gwarantuje niezawodność i bezkompromisowa
integralność.
3-godzinne szybkie ładowanie i 2-godzinny czas pracy baterii zapewniają
stylistom maksymalną elastyczność, oszczędność czasu i wydajność.
Uniwersalne napięcie pozwala stylistom podróżować po świecie ze
swoimi trymerami.

Komfort
Obudowa FX7880RGE jest zrównoważona pod względem jakości
i ergonomii. Posiada radełkowany, antypoślizgowy uchwyt dla wygody i
wsparcia podczas pracy.
Ten trymer to urządzenie o wysoce technicznym charakterze, które jest lekkie
i ciche.
 

Cechy
Podstawka do ładowania
Ostrze ze stali japońskiej typu «U» o średnicy 30 mm
40 mm ostrze ze stali japońskiej typu «T»
Długotrwały silnik cyfrowy o wysokim momencie obrotowym
Długotrwała bateria litowa
6300 ruchów ostrza na minutę
Prowadnice grzebieniowe 6 mm i 10 mm
Szczoteczka do czyszczenia i olej smarujący

EAN code 3030050146615
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