TSA0569 HYPERCARE T500 scheerapparaat

Bent u het ook zat, die geïrriteerde huid? Vervang dan uw wegwerpmesjes
door de Teesa TSA0569 HYPERCARE T500. Het speciale en mooi
vormgegeven ontwerp van dit scheerapparaat zorgt voor een extreem
snelle en nauwkeurige scheerbeurt.

Zwaar uitgevoerde messen
Het HYPERCARE T500 roterende
scheerapparaat is uitgerust met
drie flexibele roestvrijstalen
mesjes. Door hun speciale ontwerp
en snelheid, tot maar liefst 7.200
omwentelingen per minuut, kan de
TSA0569 met gemak elke
stoppelbaard aan.

Dubbel Mes systeem
Heeft u een scheerapparaat nodig
dat aan elke taak voldoet? Dan is
het HYPERCARE T500 roterende
scheerapparaat perfect voor u. De
dubbele snijbladen passen zich
perfect aan de vorm van het
gezicht aan en kunnen gemakkelijk
het hardste gezichtshaar aan.

Uitschuifbare trimmer
Het Teesa HYPERCARE T500
roterende scheerapparaat zal de
liefhebbers van een meer verfijnde
look zeker aanspreken. De TSA
0569 heeft een Uitschuifbare
trimmer. Deze maakt het trimmen
van bakkebaarden en de
nauwkeurige styling van de snor of
baard heel eenvoudig.

Ingebouwde batterij
Wil je maximaal comfort tijdens het
scheren? Het HYPERCARE T500scheerapparaat is uitgerust met
een ingebouwde batterij die tot 45
minuten werk levert zonder op te
laden. Een bijkomend voordeel van
het apparaat is dat de indicator
informatie geeft over het
batterijniveau.

Makkelijk schoon te maken
Het Teesa HYPERCARE T500 roterende
scheerapparaat is niet alleen makkelijk
om te gebruiken, maar ook gemakkelijk
schoon te maken! Het enige dat u hoeft
te doen, is op de ontgrendelknop van de
kop drukken om hem te openen.
Vervolgens kunt u de meegeleverde
borstel gebruiken om de TSA0569
schoon te maken.

Technologie zoals in een hybride
De nikkel-metaalhydride (Ni-MH) -batterij die wordt gebruikt in ons
HYPERCARE T500-rotatiescheerapparaat is gebaseerd op dezelfde
technologie als de batterijen die worden gebruikt in hybride auto's van
toonaangevende fabrikanten, waaronder het Prius-model van Toyota.
Hoogwaardige technologie gaat hand in hand met duurzaamheid en
uitzonderlijke batterijprestaties.

TSA0569
Teesa Hypercare T500 scheerapparaat

Specificaties:















3 flexibele mesje, die zich aanpassen aan gezichtsvorm
Uitschuifbare trimmer voor nauwkeurig stylen snor en/of baard
Hoogwaardige stalen mesjes
Draadloos en stil
Eenvoudig in onderhoud
Ergonomisch ontwerp
Beschermingsgraad: IPX6
Snelheid: 7300 tpm
Werktijd: tot 45 min.
Oplaadtijd: tot 8 uur
Batterij: 2x AA 600mA Ni-MH (batterijen niet inbegrepen)
Vermogen 3 W
AC lader: ingang 100-240 V; 50-60 Hz/ uitgang: 3V; 800 mA
Inclusief: AC oplader, beschermkap en reinigingsborstel






Afmeting product
Gewicht incl.verpakking
EAN code
Verpakkingseenheid

:
:
:
:

5,7 x 5,9 x 15,7 cm (BxDxH)
185 gram
5901890043458

40 stuks
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