WAHL Professional Super Taper Tondeuse
De Wahl Super Taper is ontworpen met kwaliteit in het achterhoofd. Deze tondeuse
heeft u jaren lang plezier van. Zeer krachtig, scheert mooi kort en is roestvrij.
•Professionele V5000 magneetspoel voor duurzaamheid en een lange gebruiksduur
•Ontworpen voor al het tondeusewerk
•De krachtige Wahl Professional Super Taper is voor zwaar gebruik, ideaal voor continu gebruik
•Roestvrij, grote nauwkeurigheid, verchroomde snijmessen
•Handige snijbladverstelhandel voor het taps toelopen en de textuur knippen zonder van
snijmessen te hoeven wisselen
•incl. mesbescherming, platte bovenkam, olie, reinigingsborstel, 4 plastic hulpstukkammen
(3mm t/m 13mm)

WAHL Professional Combipack Cordless (Super Tondeuse & Super Trimmer)
De Wahl Professional Cordless Combipack bestaat uit een Wahl Super Taper en
een Wahl Super Trimmer. Beiden draadloos voor ultieme vrijheid.
•Allround ontwerp voor innovatieve stylisten
•Veelzijdig en duurzaam
•Verstelhandel om de taper en textuur te veranderen zonder van mes te hoeven wisselen
•LED batterij statusindicator
De Combi Pack bevat:
•Clipper
•Mesbeschermer
•2 Opzetstukken
•Trimmer
•Afstelbare opzetkam
•Schoonmaakborstel
•Clipper olie
•Oplaadstandaard

WAHL Cordless Super Taper Tondeuse
De WAHL Cordless Super Taper is een lichtgewicht, draadloze uitvoering van de
WAHL Super Taper. Dankzij de Li-Ion Accu (ProLithium Series) gaat de accu twee
keer zo lang mee als een vergelijkbare tondeuse. De draadloze WAHL Cordless
Super Taper uit de ProLithium Series heeft een verstelbaar snijmes en kan zowel
met als zonder snoer gebruikt worden. Deze tondeuse kan 90 minuten
onafgebroken gebruikt worden voor hij weer opgeladen moet worden. Met de
handige verstelbare snijbladverstelhandel voor het taps toelopen kan je textuur
knippen zonder van snijmessen te hoeven wisselen. De roestvrije, verchroomde
messen geven een grote nauwkeurigheid. Ervaar de kwaliteit van een
snoergebonden tondeuse zonder snoer. Met de deze draadloze tondeuse heb jij de
ultieme vrijheid om jouw creativiteit los te laten.
•Draadloze versie van de Super Taper
•Tondeuse met lichtgewicht en snoerloos ontwerp
•120 minuten opladen, 90 minuten continu gebruiken
•Handige verstelhandel voor het taps toelopen
•Verstelbaar snijblad
•Ook te gebruiken met snoer
•Platte bovenkam
•Inclusief olie, reinigingsborstel, opladende transformator en mesbeschermer
•4 plastic opzetkammen van 3mm, 6mm, 9mm, en 13mm

WAHL Icon Taper Zwart/Zilver
De Wahl Icon Taper is een super high performance
tondeuse, De v9000 motor zorgt voor uitzonderlijke
duurzaamheid en geeft nog meer kracht dan de Wahl
super taper.

•De krachtige Wahl Icon Tondeuse is ontwikkeld voor intensief
gebruik.
•Roestvrij, grote nauwkeurigheid, verchroomde snijmessen.
•Handige snijbladverstelhandel voor het taps toelopen en de
textuur knippen zonder van snijmessen te hoeven wisselen
•incl. mesbescherming, platte bovenkam, olie, reinigingsborstel, 4
plastic hulpstukkammen (3mm t/m 13mm)

