
SPECIFICAȚII
•  Multifuncțional 0-23 mm
•  Stand 2în1 de depozitare și încărcare
•  Autonomie 50 min
•  Funcționare în timpul încărcării
•  Indicatori LED
•  Încărcător USB

ACCESORII
•  Aparat de tuns metalic 
          Accesoriu pentru aparatul de tuns   
          metalic pentru dimensiuni 13-23 mm
•  Aparat de ras
•  Accesoriu metalic pentru detalii
•  Accesoriu pentru nas și urechi
•  Lamă metalică
        Accesoriu pentru lama metalică           
            pentru dimensiuni 4-18 mm
            Accesoriu pentru lama metalică                     
            pentru dimensiuni 1,0, 1,5 sau 2,0 mm

DIMENSIUNI
•  Î x L x A, cm: 
17 x 4.6 x 4.5
 
CULOARE
•  Gri cu Negru

EAN Code: 4013833016694

FIȘĂ DE PREZENTARE

Aparat de tuns cu/fără fir, multifuncțional 
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Aparatul multifuncțional Grundig are un 
design ergonomic și display integrat pe 
mâner și 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. Aparatul de 
tuns metalic are 5 capete diferite și 3 
accesorii care îți asigură o flexibilitate în 
alegerea dimensiunii firului de păr de la 0 
la 23mm. Îl poți folosi atât pentru barbă, 
nas, urechi, cap și corp.

ANI



DATE TEHNICE:
FUNCȚII SPECIALE
Autonomie 50 min •
Funcționare în timpul încărcării •
Timp redus de încărcare •
Indicatori LED •
Multifuncțional 0-23 mm •
Aparatul de tuns metalic •
Aparatul de ras •
Accesoriu metalic pentru detalii •
Accesoriu pentru nas și urechi •
Lamă metalică •
Accesorii igienice, lavabile •
Încărcător USB •
Funcționare silențioasă •
CARACTERISTICI GENERALE
Tip alimentare acumulator; rețea
Umed/Uscat uscat
Utilizare uz casnic
Pentru bărbați
Zona Corporală cap, barba, corp, nas, urechi
Material lame oțel inoxidabil
Dispozitiv de ghidare detașabil
Capete de tăiere 10
Setarea lungimii de tăiere (mm) 0-23mm
Stand de încărcare •
Led pentru semnalizarea încărcării •
Capete incluse 5
CARACTERISTICI TEHNICE

Timp de încărcare (h) 1 h 40 min
(pentru 50 min de funcționare)

Autonomie maximă (min) 50
Tip acumulator Li-Ion
Tensiune (V) 100-240 V
Culoare gri cu negru
Dimensiuni nete (IxLxA, cm): 17 x 4,6 x 4,5
Dimensiuni brute (IxLxA, cm): 19,5 x 22 x 5,7
Greutate netă (kg): 0,43
Greutate brută (kg): 0,66
Bucăți/bax 6
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