
Kemei KM - 6630 4 w 1 nos brwi trymer do brody golarka 
elektryczna maszynka do golenia włosów z nosa i uszu 

ze świątynią Cut dla mężczyzn 

Funkcja: 

Jedno urządzenie wielofunkcyjne, zestaw trymera może być używany do włosów w 
nosie, uszach, brwiach, bokobrodach i przycinania brody.
Ostre ostrza ze stali nierdzewnej i szybki silnik obrotowy, bezpieczne i wydajne cięcie 
bez zranienia skóry, a łysy utknęły.
4 ostrza trymera można myć i wymieniać,Po użyciu można usunąć i spłukać ostrza, 
zdrowe i higieniczne.
Podwójne zastosowanie i bezprzewodowe,Wbudowany akumulator, po 12 godzinach 
pełne ładowanie, może być używany w sposób ciągły przez 60 minut, ekonomiczny i 
ochrony środowiska.
Kompaktowy i przenośny, obsługa jednym przyciskiem, idealny do użytku w domu 
lub podróży. 
Uwaga: 
Te ostrza są zmywalne, ale trymer nie jest wodoodporny, nie myć ostrza, 
gdy są przymocowane do trymera. Ostrza należy wyjąć i wyczyścić osobno, 
dopiero po całkowitym wyschnięciu ostrzy w przypadku ich użycia. 
Nie należy wkładać do włosów w nosie głowicy trymera do nozdrza więcej 
niż 0.5 cm głębokości, zbyt głębokie może spowodować uszkodzenie błony 
śluzowej nozdrza i błony bębenkowej. 
Wyłącz trymer przed czyszczeniem. 

Specyfikacja: 
Materiał: ABS + stal nierdzewna
Napięcie: 220V (może być również używane w obszarze 110V)
Częstotliwość: 50Hz
Moc: 2W
Czas ładowania: 12 godzin
Korzystanie z czasu: 60 minut
Rozmiar: 13*2.4cm(L * W) 
Zawartość opakowania: 
1 x trymer do nosa
1 x trymer do nosa
1 x kabel ładujący z wtyczką
1 x ostrze do przycinania brwi
1 x ostrze trymera baki
1 x trymer do brody ostrze
1 x szczotka do czyszczenia
1 x instrukcja obsługi (chiński/angielski) 

Szczegóły produktu
Typ artykułuTrymer do nosa i uszu
Materiały ABS
Czas 
użytkowania60minut



Czas 
ładowania 12 godzin

Zużycie 
energii 
(W/m)

2W

Waga 
produktu 0.0640 kg

Waga 
opakowania 0.1990 kg

Rozmiar 
produktu 
(dł. x szer. x 
wys.)

2.40x2.40x13.00 cm / 0.94x0.94x5.12 cali

Rozmiar 
paczki (dł. x 
szer. x 
wys.)

13.50x3.50x22.00 cm / 5.31x1.38x8.66 cali

Zawartość 
opakowania

1 x trymer do włosów w nosie, 1 x zasilacz, 3 x głowica trymera, 1 x szczotka do czyszczenia, 1 x i
języku angielskim i chińskim

Importer:

P.H.U. AXEL STAL
Łukasz Konieczny
ul. B. Chrobrego 15
63-500 Ostrzeszów

tel: 62 597 66 66
kom: 666 66 66 90


