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ADLER AD 2922 TRYMER DO
ZAROSTU - ŁADOWANIE PRZEZ
USB
CENA:

55,59 PLN

CZAS WYSYŁKI: SZYBKA WYSYŁKA - TOWAR W
MAGAZYNIE
Producent: Adler

OPIS PRZEDMIOTU
Trymer do zarostu - Ładowany przez USB ADLER AD 2922
Precyzyjny i elegancki trymer.
Dzięki dwóm ostrzom może zostać wykorzystany zarówno do wyrównania wąsów lub brody. Ostrze może zostać
osłonięte jedną z 3 nakładek dystansowych.
Dołączona jest także szczoteczka do czyszczenia urządzenia.
Wymaga jedynie naładowania dzięki załączonemu kablowi USB, dzięki czemu można korzystać z niego w dowolnym
miejscu i czasie.
Urządzenie posiada również jasną diodę LED dzięki której jesteśmy w stanie dokładnie stylizować zarost.

Dane techniczne:
Trymer
Bateria Litowo Jonowa
Do 45 minut pracy
3 nakładki dystansowe
Ładowanie przez USB - ładowarka nie jest na wyposażeniu
Wbudowane światełko
Szukasz idealnego urządzenia, które pozwoli Ci szybko wystylizować wąsy lub brodę?
Nie lubisz wozić ze sobą całej torby nożyczek, grzebieni czy innych produktów pielęgnacyjnych? Mamy coś w sam
raz dla Ciebie!
A może zastanawiasz się, jakim prezentem zaskoczyć swojego partnera?
Elegancki i precyzyjny trymer do zarostu ADLER AD 2922 to rozwiązanie, jakiego szukasz!
Łatwa i szybka stylizacja zarostu
Męski zarost najlepiej wygląda wystylizowany i zadbany, tylko jak uzyskać taki efekt?
Urządzenie do precyzyjnej stylizacji, przycinania i modelowania zarostu pozwala stworzyć własny styl.
Oryginalna broda lub wąsy to dodatkowy element każdej stylizacji, w końcu nie tylko ubiór nas określa!

Nawet, jeśli posiadasz długą brodę warto poświęcić jej chwilę i wykorzystać nasz trymer do przycinania jej krawędzi. Dwa
ostrza pozwalają zadbać o wyrównanie wąsów lub brody już w kilka chwil. Co ważne, do urządzenia dołączono trzy
nakładki dystansowe. Dzięki nim sam wybierzesz najlepszą dla siebie długość zarostu. Przytniesz kilkudniowy zarost oraz
krótką i średnią brodę. W zestawie znajduje się również szczoteczka do czyszczenia urządzenia. Nie musisz obawiać się o
skomplikowane czyszczenie trymera!

Idealna na prezent!
Nasz produkt kierujemy również do pań, ponieważ jest to idealny prezent dla mężczyzny. Docenią oni jego
elegancki design, czarny nierzucający się w oczy kolor oraz opływowy kształt ułatwiający swobodne
manewrowanie trymerem.
Bateria litowo-jonowa pozwala na 45 minut pracy przy jednym ładowaniu!
Jednak to, co doceni każdy miłośnik innowacyjnych rozwiązań to możliwość ładowania urządzenia za pomocą
załączonego kabla USB.
Dlatego jest to idealny prezent dla każdego miłośnika gadżetów, ale również podróżnika, który nawet w trasie chce
elegancko wyglądać!
Wbudowana dioda LED to dodatkowe udogodnienie, które pozwala na używanie trymera niemal w każdych
warunkach!
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