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SPECIFICAȚII
•  Display integrat pe mâner
•  Autonomie 50 min
•  Funcționare în timpul încărcării
•  Mecanism performant de rotație – 
asigură un bărbierit rapid și eficient 

•  Wet & Dry
•  Funcționare silențioasă
•  Design ergonomic

ACCESORII
•  Accesoriu 2 în 1 pentru îndreptat 
mustața, perciunii și tuns cu precizie

DIMENSIUNI
•  Î x L x A, cm: 
17 x 6 x 6
 
CULOARE
•  Negru

EAN Code: 4013833016694

FIȘĂ DE PREZENTARE

Aparat de ras cu/fără fir 
MS7640

grundig.ro

Bărbieritul a devenit acum mai ușor 
cu ajutorul aparatului de ras Grundig 
MS7640. Cu un design ergonomic și 
display integrat pe mâner, aparatul 
de ras beneficiază de o autonomie de 
funcționare de până la 50 minute. Dacă 
ai uitat să îl încarci, îl poți utiliza chiar 
și în timpul încărcării. Funcția Wet&Dry 
îți permite să folosești aparatul de ras 
împreună cu spuma de bărbierit, iar la 
final poate fi curățat simplu și eficient, 
acesta fiind lavabil.



DATE TEHNICE:
FUNCȚII SPECIALE
Display integrat pe mâner •
Autonomie 50 min. •
Funcționare în timpul încărcării •
Timp redus de încărcare •
Lavabil •
Mecanism performant de rotație – asigură
un barbierit rapid și eficient •

Wet & Dry •
Accesoriu 2 în 1 pentru îndreptat mustața, 
perciunii și tuns cu precizie •

Design ergonomic •
Funcționare silențioasă •
CARACTERISTICI GENERALE
Tip alimentare acumulator; rețea
Cap de bărbierit cu lame rotative / oscilante
Umed/Uscat •
Utilizare bărbierit uscat, bărbierit umed
Număr capete 2
Număr lame 3
Număr viteze 1
Stand de încărcare -
Led pentru semnalizarea încărcării •

Funcții afișaj digital al nivelului bateriei
lavabil

CARACTERISTICI TEHNICE

Timp de încărcare (h) 1 h 30 min
(pentru 50 min de funcționare)

Autonomie maximă (min) 50
Tip acumulator Li-Ion
Tensiune (V) 100-240 V
Culoare negru
Dimensiuni nete (IxLxA, cm): 17 x 6 x 6
Dimensiuni brute (IxLxA, cm): 20 x 17 x 7,5
Greutate netă (kg): 0,23
Greutate brută (kg): 0,52
Bucăți/bax 6

grundig.ro

Aparat de ras cu/fără fir 
MS7640


