
bezprzewodowa maszynka do strzyżenia 
włosów oraz zarostu z trymetrem do nosa
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PEŁNY ZESTAW
Evorei Razor to więcej, niż tylko maszynka 
do golenia. To prawdziwy zestaw, którego 
nie powstydziłby się najdroższy golibroda 
w mieście. Zestaw nakładek 
grzebieniowych pozwala na dokładną 
kontrolę długości zarostu i jego stylizację. 
Podstawka pozwala na łatwą organizację 
wielu elementów zestawu.



UJARZMIJ
BRODĘ
Dzięki różnorodnym 
głowicom dołączonym 
do zestawu z maszynką, 
możesz swoją brodę 
przyciąć, wystylizować, 
zgolić do zera lub 
przerzedzić a do tego 
usunąć uporczywe włosy 
z nosa.



ZOSTAŃ FRYZJEREM
Nie musisz już odwiedzać fryzjera, by zapewnić sobie 
profesjonalną stylizację. Evorei Razor jest wyjątkowo 

prostym w obsłudze urządzeniem, którego możesz używać 
sam lub poprosić któregoś z Twoich domowników o pomoc. 
Zamień własną łazienkę w profesjonalny salon stylizacyjny.



PROSTA
ENERGIA

Ładowanie maszynki 
bezprzewodowej Evorei Razor jest 

wyjątkowo łatwe i wygodne. Po 
prostu umieść urządzenie na 

podstawce ładującej podłączonej 
do prądu i...to tyle!



4 DŁUGOŚCI

Aby uzyskać efekt modnie 
wystylizowanej fryzury, używaj 
nasadek z większymi długościami 
gdy strzyżesz górę głowy.

Natomiast schodząc w dół 
głowy wybieraj coraz 
krótsze nasadki.



Metalowa obudowa nadaje maszynce 
prawdziwie nowoczesnego wyglądu, 

dzięki czemu Evorei Razor idealnie 
prezentuje się przed lustrem, 

zarówno w salonie fryzjerskim jak 
i w prywatnej łazience.



ZNAJDŹ SWÓJ STYL...

   PRECYZYJNE
CIĘCIE

   PERFEKCYJNE
WŁOSY

    GŁADKA
BRODA

        UJARZMIONA
DŁUGA BRODA



...I CIESZ SIĘ NIM! 
Dzięki zestawowi nakładek i głowic do maszynki bezprzewodowej Evorei Razor, możesz eksperymentować do woli. 
Odkryj zarost, który najlepiej pasuje do Twojego stylu.



DANE TECHNICZNE
Model: EVOREI RAZOR

Bateria:

Przycisk ON/OFF z lampką LED:

Czas ładowania:

Czas pracy:

Wielofunkcyjność 5w1:

Dodatkowe głowice:

2x600 mAh, niklowo-metalowo-wodorkowy

Tak

8 godzin

do 45 minut

Maszynki do strzyżenia w trzech rozmiarach, golarka, trymer

Tak, 4 rodzaje (głowica z ostrzem do strzyżenia włosów 
lub brody, głowica do dokładnego przystrzygania, głowica
do stylizacji, trymer do nosa)

Wymiary:

Wymiary maszynki ze stacja dokującą:

Waga:

Waga całego zestawu:

163x36x34mm

190x147x123mm

131g

318g
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