
Een perfecte scheerbeurt zonder losse haartjes

AIRFORCE ULTIMATE TN9300F5
TN9300F5

  

 

 AIRFORCE Ultimate is de ideale tondeuse voor een perfecte scheerbeurt in één keer. Het hoogwaardige
ingebouwde stofzuigsysteem garandeert dat meer dan 99% van het afgeschoren haar wordt opgevangen voordat
het de kans krijgt om te vallen. Deze unieke 3-in-1 herentondeuse garandeert een perfecte scheerbeurt zonder
losse haartjes, heeft een afneembare precisietondeuse voor een perfecte afwerking, en een draagbare stofzuiger
om alle losse haartjes op te vangen. De 17 instelbare standen en de 1 mm precisiestand garanderen resultaten op
maat.

 



PRODUCTVOORDELEN

Geen losse haartjes meer
Dankzij de hoogwaardige ingebouwde stofzuigerfunctie, wordt meer dan 99% van het haar
direct opgevangen na het scheren, voordat het kan vallen. Geen haartjes meer in de wastafel, in
je nek of op je schouders.

Krachtige ingebouwde stofzuiger
Zuigt meer dan 99% van de afgeschoren haartjes op voor een zorgeloze scheerbeurt, dankzij de
krachtige motor.

Ultieme scheerprestaties
Superscherpe mesjes in combinatie met een krachtige motor voor een perfect en gelijkmatig
resultaat, in één scheerbeurt.

Duurzame prestaties
Een beschermde titanium coating en zelfslijpende mesjes voor een efficiënte scheerbeurt, keer
op keer.

Unieke 3-in-1 tondeuse
Stap 1: Tondeuse met ingebouwde stofzuiger. Stap 2: Afneembare precisietondeuse voor
finishing touch. Stap 3: Draagbare stofzuigerfunctie voor het opzuigen van losse haartjes.

Precieze resultaten
1 mm precisiestand om je look aan je stemming aan te passen.

Resultaten op maat
Twee uiterst precieze instelbare kammen voor een stijl op maat, 17 verschillende standen van
0,5 tot 18 mm voor het perfecte gewenste resultaat. *0.5 mm = lengte zonder kam
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Andere productfoto's

Eenvoudig schoon te maken
Dankzij een uitneembaar waterreservoir en filter, en schoon te spoelen mesjes.

Product kan gedurende 10 jaar worden gerepareerd
• Ontworpen voor eenvoudige reparatie • Goedkope en snelle levering van onderdelen
gedurende 10 jaar • 6500 reparatiecentra wereldwijd

Repareerbare producten - 10 jaar

Ontworpen om gemakkelijk te repareren
Snelle en goedkope levering van onderdelen gedurende minstens 10 jaar
6500 reparatiecentra wereldwijd
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

SCHEERPRESTATIES
Materiaal van het mesje [Stainless steel]

Coating mesje [Titanium]

Technologie van het mes Ultra-scherp
PRECISIE

Minimumsnijlengte (mm) [0.5 mm]

Precisie-instelling (mm) [1 mm]

Indicator van de snijlengte Kam
GEBRUIK - SCHEERSTIJLEN

Zones Haar

Haarmes Ja

Grootte van het haarmes (mm) [42 mm]

Type haarkam Adjustable

Haarkam [2]

Haarkam - precisie-instelling [1 mm]

Aanpassingsbereik van de haarkniplengte (mm) [0.5 to 18 mm]

Standen voor haarkniplengte [17]
COMFORTABEL GEBRUIK

Vermogen Gebruik met snoer

Afneembare snijkop Ja

Reinigen Afwasbaar kopstuk

Schoonmaakset Olie + borsteltje

100% Rowenta-stofzuigertechnologie Ja
TECHNISCHE SPECIFICATIES

Netspanning 100-240 V

Lengte netsnoer [2 m]

Motortype DC-motor

Land van herkomst China

LOGISTIEKE DATA CMMF 1830006702

 EAN code Omdoos PCS / Lagen Lagen / Pallet PCS / Pallet PCS / Container

EAN ST : 3121040067024
EAN UC : 3121040067024

6 54 4 216
C20 : 5 400

C40 : 11 520
HQ4 : 13 320

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte) 199 x 48.5 x 50.85 (mm) 190 x 76 x 250 (MM) 405 x 255 x 285 (MM) 1 200 x 800 x 1 222 (MM)

gewicht 210 (g) 0,753 (KG) 4,52 (KG) 162,72 (KG)


