GRAPHITE G3 SERIJA, PG3000
VSE V ENEM OBLIKOVANJE
Nikoli se ne potrebujete odpraviti nekam neurejeni, če imate G3, Graphite serijo. Ni vam
treba zamenjati orodja za urejanje, da spremenite svoj slog, Graphite G3, je vaša vse-venem rešitev urejanja. Lahko se uredite od glave do pete, ustvarite lahko več
personaliziranih videzov, zaradi katerih se počutite samozavestni.
GLADKO PO KOŽI
Uživajte v popolnem udobju z gladko drsečimi grafitno prevlečenimi rezili. Z udobnimi
konicami, ki so občutljive do vaše kože, vam vaša rutina urejanja ne bo le pomagala
izgledati odlično, ampak se boste po njej tudi počutili odlično.
NATANČNA ZMOGLJIVOST
Graphite G3 ima rezila, ki se sama ostrijo za natančno zmogljivost rezanja in za ohranjanje
vašega urejenega videza in ostrih rezil.
NASTAVKI, KI POSKRBIJO ZA UREJANJE OD GLAVE DO PETE
Z Graphite G3 s šestimi vsestranskimi nastavki poskrbite za vašo rutino urejanja. Dvojni
nastavljiv glavniček vam pomaga postriči vašo brado in lase med 2-20 mm in tako lahko
ustvarite različne videze od kratke do dolge brade in različne pričeske. Linearni NEE
prirezovalnik poskrbi za vaše urejene nosne dlake, obrvi in ušesne dlake. Za doseganje
videza 3- dnevne neobrite brade uporabite 1.5 mm glavniček, za negovanje vaših telesnih
dlak pa uporabite 3 mm glavniček. Če je vaš stil natančno prirezovanje, lahko uporabite TST
natančni prirezovalnik, ki pusti mikro dolžino neobrite brade. Ker so nastavki pralni v celoti,
jih lahko med posameznimi uporabami očistite. Ko končate z urejanjem ga enostavno
shranite skupaj z vsemi nastavki v priročno torbico za shranjevanje.
BREZŽIČNA SVOBODA
Daje vam svobodo ustvarjanja kjerkoli ste, saj Graphite G3 deluje brezžično z impresivnimi
40 minutami delovanja, kar je dovolj časa, da poskrbite za vaše prirezovanje in da
'Postanete svoji na svoj način'.
Ne glede na to ali prirezujete, brijete, urejate ali oblikujete je Graphite G3 vaša vse v enem
rešitev urejanja za vaš zares urejen videz.
POPOLNO ORODJE ZA PRAVEGA MOŠKEGA!

OSTALE INFORMACIJE
 Grafitno prevlečena rezila- zasnovana za udobno gladko drsenje
 Rezila, ki se sama ostrijo
 30 mm glavno rezilo- prirezovalnik za lase in brado
 Linearni NEE prirezovalnik
 TST natančni prirezovalnik
 Dvojni nastavljiv glavnik za brado in lase (2-20 mm)
 1.5 mm in 3 mm nespremenljiv glavnik za videz neobrite brade in za prirezovanje telesnih

dlak

 Brezžično delovanje
 Pralne glave
 Premium torbica za shranjevanje
 40 minut delovanja
 16 ur polnjenja
 LED indikator za polnjenje
 3+ 1 leto garancije (za dodatno leto garancije registrirajte izdelek na spletu)

GRAPHITE G4 SERIJA, PG4000
VSE V ENEM OBLIKOVANJE
Z Graphite G4 nič ne pustite neurejeno. Ali ste se naveličali nositi neskončno veliko orodij za
urejanje s sabo v kopalnico? No, zdaj lahko z Graphite G4 uživate v urejanju od glave do
pete s samo enim orodjem. Ustvarite lahko več personaliziranih videzov, lahko prirežete
vaše telesne dlake, ustvarite definirane in oblikovane linije brade ali tudi popolne konture
brade.
GLADKO PO KOŽI
Gladko drseč grafit omogoča udobje koži z vsakim drsenjem za lahkotno oblikovanje.
Omogoča vam, da samozavestno ustvarite gladko obrit videz, medtem ko je še vedno nežen
do vaše kože.
NATANČNA ZMOGLJIVOST
Graphite G4 ima rezila, ki se sama ostrijo ter so vedno pripravljena, da vam omogočajo
natančno, gladko britje. Torej ni razloga, da nimate najbolj ostrega videza.
NASTAVKI, KI POSKRBIJO ZA UREJANJE OD GLAVE DO PETE
Graphite G4 ima7 vsestranskih nastavkov za vsako vašo potrebo, poskrbi za vašo celotno
rutino oblikovanja in urejanja od glave do pete. Uživajte v dvojnem nastavljivem glavničku za
vašo brado in lase med 2-20 mm, kar vam omogoča ustvariti različne videze od kratke do
dolge brade in različne pričeske. Linearni NEE prirezovalnik poskrbi za vaše urejene nosne
dlake, obrvi in ušesne dlake. Za doseganje videza 3- dnevne neobrite brade uporabite 1.5
mm glavniček, za negovanje vaših telesnih dlak pa uporabite 3 mm glavniček. Če želite
ustvariti gladko obrit rob okoli vaše neobrite brade lahko uporabite Mini Foil brivnik, da
uredite vaš videz. Če je vaš stil bolj gladko obrit videz, lahko uporabite TST natančni
prirezovalnik, ki pusti mikro dolžino neobrite brade.
ŽIČNA BREZSKRBNOST IN BREZŽIČNA SVOBODA
Graphite G4 deluje žično / brezžično in ima 60 minut brezžičnega delovanja za največjo
svobodo oblikovanja. Da 'Postanete vi na svoj način' ni bilo nikoli lažje, saj vam omogoča
urejanje kjerkoli ste.
Graphite G4 vam zagotavlja izjemno zmogljivost z vrhunskimi rezultati in je tako rešitev za
vaš natančno urejeni stil.
POPOLNO ORODJE ZA PRAVEGA MOŠKEGA!

OSTALE INFORMACIJE
 Grafitno prevlečena rezila- zasnovana za udobno gladko drsenje
 Rezila, ki se sama ostrijo
 30 mm glavno rezilo- prirezovalnik za lase in brado
 Linearni NEE prirezovalnik
 Mini Foil brivnik
 TST natančni prirezovalnik
 Dvojni nastavljiv glavnik za brado in lase (2-20 mm)
 1.5 mm in 3 mm nespremenljiv glavnik za videz neobrite brade in za prirezovanje telesnih

dlak
 Pralne glave
 Premium torbica za shranjevanje
 60 minut delovanja
 10 ur polnjenja
 Brezžično/ žično delovanje
 LED indikator za polnjenje
 3+ 1 leto garancije (za dodatno leto garancije registrirajte izdelek na spletu)

GRAPHITE G5 SERIJA, PG5000
VSE V ENEM OBLIKOVANJE
Z Graphite G5 se lahko poslovite od neskončnih pripomočkov za urejanje. Ustvarite več
videzov po meri, vse s samo enim orodjem za urejanje. Ustvarite definirane linije brade,
poskrbite za videz neobrite brade ali uredite vaše zalizce, vse z enim osebnim
urejevalnikom.
GLADKO PO KOŽI
Uživajte v popolnem udobju, medtem ko se urejate z gladko drsečimi grafitnimi rezili. Z
udobnimi konicami, ki so nežne do vaše kože, se lahko urejate od glave do pete.
NATANČNA ZMOGLJIVOST
Graphite G5 ima rezila, ki se sama ostrijo in bodo ostala ostra tako kot vaš videz. Z natančno
zmogljivostjo rezanja boste lahko uživali v ostrem britju pri vsakem prirezovanju.
NASTAVKI, KI POSKRBIJO ZA UREJANJE OD GLAVE DO PETE

Graphite G5 ima 9 vsestranskih nastavkov za vsako vašo potrebo urejanja ter tako poskrbi
za vaše celo telo. Uživajte v dvojnem nastavljivem glavničku za vašo brado in lase med 2-20
mm, kar vam omogoča ustvariti različne videze od kratke do dolge brade in različne
pričeske. Če pa želite ureditev celega telesa pa dvostranski navpičen NEE prirezovalnik
poskrbi za vaše urejene nosne dlake, obrvi in ušesne dlake. Za doseganje videza 3- dnevne
neobrite brade uporabite 1.5 mm glavniček, za negovanje vaših telesnih dlak pa uporabite 3
mm glavniček. Če želite ustvariti tisti gladko obrit rob okoli vaše neobrite brade lahko
uporabite Mini Foil brivnik, da uredite vaš videz. Če je vaš stil bolj gladko obrit videz, lahko
uporabite TST natančni prirezovalnik, ki pusti mikro dolžino neobrite brade.
BREZŽIČNA SVOBODA
Uživajte v brezžični svobodi z Graphite G5, ki vam omogoča ustvarjanje kateregakoli videza,
kjerkoli želite. Z impresivnimi 90 minutami brezžičnega delovanja boste imeli dovolj časa, da
'Postanete svoji na svoj način'. Spremljajte 2-stopenjsko LED indikatorsko lučko, ki vam
pove, kdaj gre baterija proti koncu.
100% VODOODPOREN
Graphite G5 je 100 % vodoodporen, tako da lahko vašo rutino urejanja prestavite pod tuš za
največjo lahkotnost in hitrost. Vodoodporna rezila omogočajo vašemu prirezovalniku
enostavno čiščenje in vrhunsko vzdrževanje med posameznimi uporabami.
Graphite G5 je odgovor za vaš natančno urejen stil.
POPOLNO ORODJE ZA PRAVEGA MOŠKEGA!

OSTALE INFORMACIJE
 Grafitno prevlečena rezila- zasnovana za udobno gladko drsenje
 Rezila, ki se sama ostrijo
 30 mm glavno rezilo- prirezovalnik za lase in brado
 Dvostranski navpični NEE prirezovalnik
 Mini Foil brivnik
 TST natančni prirezovalnik
 Urejevalnik telesnih dlak z nastavki za prirezovanje 0.5, 3, 6, 9 mm
 Dvojni nastavljiv glavnik za brado in lase (2-20 mm)
 1.5 mm in 3 mm nespremenljiv glavnik za videz neobrite brade in za prirezovanje telesnih

dlak
 Brezžično delovanje
 Vodoodporen
 Premium torbica za shranjevanje
 90 minut delovanja

 4 ure polnjenja
 2-stopenjski LED indikator
 3+ 1 leto garancije (za dodatno leto garancije registrirajte izdelek na spletu)

G6 GRAPHITE SERIES OSEBNI UREJEVALNIK, PG6000
Recite zbogom neštetim pripomočkom z Graphite G6. Z 10 nastavki lahko ustvarite do 14
različnih urejenih videzov za lase, brado, obraz in telo. Z grafitom prevlečena gladka drsna
rezila z udobnimi konicami so nežna z vašo kožo, medtem ko se urejate. Rezila, ki se sama
brusijo, zagotavijo precizno prirezovanje.
VSE V ENEM OBLIKOVANJE
Z Graphite G6 se lahko poslovite od neskončnih pripomočkov za urejanje. Ustvarite več
videzov po meri, vse s samo enim orodjem za urejanje. Ustvarite definirane linije brade,
poskrbite za videz neobrite brade ali uredite vaše zalizce, vse z enim osebnim
urejevalnikom.

GLADKO PO KOŽI
Uživajte v popolnem udobju, medtem ko se urejate, saj so z grafitom prevlečena gladka drsna
rezila z udobnimi konicami prijazna z vašo kožo.

NATANČNI REZULTATI
G6 Graphite Series Personal urejevalnik ima rezila, ki se sama brusijo, tako da so vedno ostra
in pripravljena, da vam zagotavijo natančne rezultate striženja.
NASTAVKI, KI POSKRBIJO ZA UREJANJE OD GLAVE DO PETE
Graphite G6 ima 10 vsestranskih nastavkov za vsako vašo potrebo urejanja ter tako ter vam
tako omogoča oblikovanje do 14 različnih urejenih videzov. Uživajte v dvojnem nastavljivem
glavničku za vašo brado in lase med 2-20 mm, kar vam omogoča ustvariti različne videze od
kratke do dolge brade in različne pričeske. Če pa želite ureditev celega telesa pa dvostranski
navpičen NEE prirezovalnik poskrbi za vaše urejene nosne dlake, obrvi in ušesne dlake. Za
doseganje videza 3- dnevne neobrite brade uporabite 1.5 mm glavniček, za negovanje vaših
telesnih dlak pa uporabite 3 mm glavniček. Če želite ustvariti tisti gladko obrit rob okoli vaše
neobrite brade lahko uporabite Mini Foil brivnik, da uredite vaš videz. Če je vaš stil bolj
gladko obrit videz, lahko uporabite TST natančni prirezovalnik, ki pusti mikro dolžino neobrite
brade. Ter Krtača za čiščenje, ki poskrbi za zdravo kožo.
BREZŽIČNA SVOBODA
Uživajte v brezžični svobodi z Graphite G6, ki vam omogoča 90 minut brezžičnega
delovanja.
100% VODOODPOREN

Graphite G6 je 100 % vodoodporen, tako da lahko vašo rutino urejanja prestavite pod tuš za
največjo lahkotnost in hitrost urejanja. Vodoodporna rezila omogočajo vašemu prirezovalniku
enostavno čiščenje in vrhunsko vzdrževanje med posameznimi uporabami.
POPOLNO ORODJE ZA PRAVEGA MOŠKEGA!

OSTALE INFORMACIJE
 Z grafitom prevlečena rezila – oblikovana za udobno gladko drsenje
 Udobne konice rezil, ki se sama brusijo
 30mm glavno rezilo - strižnik za lase in brado
 Globoka krtača za čiščenje za zdravo kožo in brado
 Dvostranski navpični NEE prirezovalnik
 Majhen mečni brivnik
 TST precizen strižnik
 Urejevalnik las po telesu z 0.5, 3, 6, 9mm strižnimi nastavki
 Dva nastavljiva glavnika za brado in lase (2-20mm)
 1.5 mm in 3 mm nespremenljiv glavnik za videz neobrite brade in za prirezovanje telesnih

dlak
 Brezžični
 100% vodoodporen
 Vrhunska torbica za shranjevanje
 Čas delovanja do 90 minut
 4 urno polnjenje
 2 stopenjski LED indikator za napajanje/nizka baterija
 3+1 leto garancije* (za dodatno leto garancije registrirajte izdelek na spletni strani*)

