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Wielofunkcyjna maszynka
do strzyżenia zarostu

Blade 2



W zestawie z maszynką Evorei Blade 2 dołączono komplet nasadek 
o długościach: 5, 3, i 1 mm, dzięki czemu możesz dokładnie 
wystylizować swój zarost, nadając mu zróźnicowane długości.

Perfekcyjna
stylizacja



Jednym ruchem możesz zmienić 
maszynkę do zarostu w szczoteczkę 
do twarzy, która pomoże Ci zadbać 
o czystą skórę na codzień. Blade 2 
zawiera w zestawie odpowiednią 
końcówkę, którą łatwo zamocujesz 
w korpusie urządzenia.

świeżość



W zestawie Blade 2 znajdziesz 
końcówkę do usuwania zarostu z nosa, 
a także z uszu. Bądź pewny siebie w 
każdej sytuacji i nie obawiaj się już 
wnikliwych, bliskich spojrzeń.

spotkania
Bliskie



Wodoodporność maszynki pozwala 
na mycie jej pod bieżącą wodą. 
Wygodne czyszczenie ułatwia 
utrzymywanie maszynki w czystości.IPX6



Evorei Blade 2 po pełnym 
doładowaniu działa aż 90 

minut. Możesz zatem 
wielokrotnie cieszyć się z 

korzystania z urządzenia przed 
kolejnym, wygodnym 

doładowaniem przez USB.

na długo

90
min

Energia



90

Chociaż włosy w uszach i w nosie 
pełnią swoją funkcję - chronią 
przed cząstkami pyłu i drobnych 
zanieczyszczeń, to nie są zbyt 
estetyczne. Aby pozbyć się 
widocznych włosków w uszach użyj 
specjalnej nakładki na maszynkę 
Blade 2. Jej kształt sprawi, że 
podczas strzyżenia nie uszkodzisz 
sobie głębszych części ucha.

uszu
Nadstaw



Wygoda w użytkowaniu 
produktu, to podstawa! 

Dlatego Evorei stawia na 
design zapewniający komfort. 

Nasza maszynka Blade 2 
posiada ergonomiczny 

uchwyt, dzięki czemu możesz 
cieszyć się z wykonywania 

codziennych czynności.   

uchwyt
Ergonomiczny



Użytkownicy Evorei Blade 2 mogą cieszyć się jego 
nowoczesnym wyglądem, a także jego intuicyjną 

obsługą. Ważna jest uniwersalność maszynki, która 
nada się do stylizacji każdej brody, niezależnie od 

obecnie panującej mody.

Nowoczesny

Szczoteczka
do czyszczenia

w zestawie



Maszynka Evorei Blade 2 jest wyposażona w ostrze ze 
stali nierdzewnej, które pozostaje bez skaz, 
niezależnie od tego jak często jest czyszczone z
użyciem wody.



Dane techniczne
Model: EVOREI Blade 2

Funkcje:

Akumulator:

Wodoodporność:

Wskaźnik pracy LED

Przycisk włącz/wyłącz

Czas ładowania:

Czas pracy:

Nakładki grzebieniowe:

Ostrze łatwe w czyszczeniu:

Napięcie:

Mocny silnik:

Ładowanie USB:

Wymiary:

Waga:

Kod EAN:

Kod CN:

Waga pudełka:

Wymiary pudełka:

PN:

trymer, trymer do nosa, szczotka do twarzy

1x 600mAh, Li 

IPX6

Tak

Tak

2 godziny

do 90 minut

3x: 1,3,5 mm

Tak, zdejmowalne

DC5V 1A

z jednym poziomem strzyżenia

Tak

165x28x29 mm

107 g

5902479672557

85102000

240g

115x211x47 mm

EVO-HIG-MS001


