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FLY X2
tông ?? chuyên nghi?p

 FLY X2 ???c l?y c?m h?ng t? ch?t l??ng và hi?u su?t c?a Ferrari, c?ng nh? s? xu?t s?c
c?a công ngh? BaBylissPRO. Sang tr?ng chuyên nghi?p clipper tóc này ???c trang b? m?t
MaxLife công ngh? ??ng c? hi?u su?t ??c bi?t PRO, và h? th?ng c?c nhanh v?i c?t ??c
quy?n. Các ??ng c? ???c trang b? carbon truy?n th?ng có m?c ti?p xúc k?t thúc ?nh h??ng
??n cu?c s?ng c?a thi?t b?. Sau khi than tiêu th?, ??ng c? ng?ng ho?t ??ng. BaBylissPRO
™ ?ã lo?i b? các lo?i than và thay th? chúng b?ng 4 nam châm ??t hi?m r?t m?nh m?. Ti?n
b? k? thu?t này cho phép b?n thi?t k? ??ng c? nh? h?n và b?n h?n (lên ??n 10.000 gi?).
??ng c? PRO MaxLife nh? h?n nhi?u so v?i ??ng c? tiêu chu?n và ???c trang b? v?i 2 vòng
bi mà r?t nhi?u làm gi?m m?c ?? rung ??ng. 

l??i dao 

 X -Grip là m?t l??i c? ??nh v?i l?p ph? Titan, thép dao ??ng v?i m?t hàm l??ng carbon,
trong ?ó cung c?p hi?u qu? c?t gi?m l?n h?n hai l?n t? b??c ??u tiên, m?t t?n s? c?t c?a
6300 phong trào m?i phút l??i. 

 FLY X2 c?ng có 32 t? h?p có th? c?t cao. 

pin Lithium- Polymer 

 dung l??ng cao cho phép ??ng c? ho?t ??ng v?i m?t l?c không ??i công su?t cao và mô-
men xo?n, ??m b?o hi?u su?t t?i ?a, ??m b?o quy?n t? ch? c?ng ??c bi?t 3 gi? ho?t ??ng
(không có k?t n?i v?i ngu?n ?i?n và không có n?p ti?n) thu ???c m?t th?i gian ban ??u phí
c?c nhanh 3 gi? 

 FLY X2 do ?ó ??m b?o ti?t ki?m, tho?i mái, nh? nhàng và thái. 
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