
FERRARI DESIGNED HIGH-TORQUE ENGINE

Luxe en professionele tondeuse
VOLARE X2 FX811E
Uiterst efficiënt, met uitstekende prestaties 
en een lange levensduur.

Geïnspireerd door de kwaliteit, prestatie en de techniek van zowel FERRARI als 
BaByliss PRO, introduceert BaByliss PRO uiterst kwalitatieve en  professionele 
tondeuse: VOLARE X2.Door de MaxLife PRO technologie, is deze tondeuse 
uiterst exclusief en ultra efficient.

Over MaxLifePRO technologie
De meeste motoren zijn voorzien van koolborstels, die wrijving veroorzaken 
en uiteindelijk snel slijten en zo de levensduur van de styling tool bepalen. 
BaByliss PRO heeft de koolborstels vervangen voor 4 krachtige, zeldzame 
aarde magneten. Deze vooruitgang stelt ons in staat om motoren te  
produceren die: 
- Lichtgewicht zijn
- Laag trillingsniveau hebben
- En een enorm lange levensduur

	 		De MaxLife PRO borstelloze motoren gaan tot wel 
  10 000 uur mee!

Over de exclusieve X-Grip technologie
Dit is een nieuw high-tech snijproces. Vast mes met Titanium coating en een 
bewegend mes van staal, met een hoog koolstofgehalte.  

 	2x sneller in 1 beweging

6.300 bewegingen van het blad per min.



EAN barcode  3030050085037

Werkt met en zonder snoer 

Inclusief olie en reinigingsborstel

1 jaar garantie + 1 jaar garantie op de motor

Over de Lithium Polymer batterij
	 		Grote capaciteit waardoor de motor kan draaien met een hoge en 

constante koppel en vermogen
	 	Zeer efficient
 	Meer vermogen

3 uur draadloos te gebruiken zonder opladen
Een uitzonderlijke prestatie; in 3 uur snel opladen.
 	Geeft de stylisten uitzonderlijke flexibiliteit en vrijheid

LED systeemVOLARE X2 
is voorzien van een indicator batterij met 3 functies:
  Rood: opladen
  Blauw: volledig opgeladen
   Langzaam knipperend rood: vroegtijdige waarschuwing die aangeeft dat 

de tondeuse binnenkort opgeladen moet worden
   Snel knipperend rood: tondeuse kan nog 10 tot 15 minuten gebruikt 

worden

Instellingen
Het mes is verstelbaar in 4 instellingen van 0,8 mm tot 2,0 mm, in stappen 
van 0,4 mm. Er zijn 8 opzetkammen (3-6 - 10-13 - 16-19 - 22 - 25 mm)
 	  Totaal voorzien van 32 standen.

Comfort, lichtgewicht en ergonomisch
MaxLife PRO motoren zijn veel lichter in gewicht, dit vermindert dus ook het totale 
gewicht van de tondeuse.

MaxLife PRO motoren zijn ook voorzien van 2 afgedichte kogellagers die zorgen 
voor minder trillingen.

De VOLARE X2 is ontworpen voor een optimaal comfort voor de kapper.


