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ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ

ΕR-GD60/50

Κουρευτική μηχανή - ειδική για το γένι
Προϊόντα Ιαπωνίας
■■ Φόρτιση: 1 ώρα
■■ 50 λεπτά λειτουργίας ανά φόρτιση
■■ Λειτουργία και με καλώδιο και χωρίς
■■ Ειδική λεπίδα υψηλής ακρίβειας
■■ 2 χτένια για λεπτομέρειες (ER-GD50 έχει 1)
■■ Βάθος κοπής: 0,5-10 χιλ. σε 20 επίπεδα
■■ Πλενόμενη (η λεπίδα μόνο)
■■ Διεθνής τροφοδοσία (110-240V)
■■ Χρώμα: Ασημί (ER-GD50), Μαύρο (ER-GD60)
■■
■■

ER-GY10CM

Κιτ ανδρικής περιποίησης «7 σε 1» που περιλαμβάνει:
Κουρευτική μηχανή, περιποίηση σώματος, περιποίηση για γένι, φροντίδα
αυτιών και μύτης
■■ Πλενόμενη
■■ Λειτουργία μόνο εκτός βάσης φόρτισης
■■ Χρόνος φόρτισης 12 ώρες (κουρευτική)
■■ 50 λεπτά λειτουργίας ανά φόρτιση (κουρευτική)
■■ Κοπτικό μύτης-αυτιών (λειτουργεί με μπαταρία ΑΑ που δεν περιλαμβάνεται)
■■ Βάθος κοπής 3-15 χιλ., ρυθμιζόμενο σε 5 επίπεδα (κουρευτική)
■■ Ενδεικτικό LED
■■ Λειτουργία με ή χωρίς καλώδιο (κουρευτική)
■■ Βάση φόρτισης (κουρευτική)
■■ Χτένια, βούρτσα και θήκη μεταφοράς
■■ Διεθνής τροφοδοσία (~110V-240V)
■■
■■

40 steps

1-20
mm

ΕR-GB80/70/60

Πλενόμενη κουρευτική μηχανή & ειδική για γένι
Περιποίηση για σώμα (μόνο η ΕR-GB80)
■■ Φόρτιση: 1 ώρα
■■ 50 λεπτά λειτουργίας ανά φόρτιση
■■ LED φόρτισης
■■ Ειδική λεπίδα υψηλής ακρίβειας
■■ Κοπτικό για λεπτομέρειες (όχι στην ER-GB60)
■■ Βάθος κοπής: 0,5-20 χιλ. σε 40 επίπεδα (στην ER-GB60: σε 20 επίπεδα)
■■ Περιστρεφόμενος επιλογέας
■■ Διεθνής τροφοδοσία (110-240V)
■■ Ξεχωριστή κεφαλή για χέρια/πόδια
■■ Χρώμα: ασημί μεταλλικό
■■
■■
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ΕR-GK60

ER-GB40

■■

■■

Αντρική ξυριστική σώματος (Body shaver)
■■ Προϊόν Ιαπωνίας
■■ Πλενόμενη
■■ Φόρτιση: 8 ώρες
■■ 40 λεπτά λειτουργίας ανά φόρτιση Λειτουργία χωρίς
καλώδιο
■■ Ειδική λεπίδα υψηλής ακρίβειας
■■ Βάθος κοπής: από 0,1mm (χωρίς χτένι)
■■ 2 χτένια : 3mm & 6 mm
■■ Διεθνής τροφοδοσία (110-240V)
■■ Χρώμα: Ασημί

Πλενόμενη κουρευτική μηχανή &
ειδική για γένι
■■ Επαναφορτιζόμενη
■■ Βάση φόρτισης
■■ Χρόνος φόρτισης: 8 ώρες
■■ 50 λεπτά λειτουργίας ανά φόρτιση
■■ Ειδική λεπίδα υψηλής ακρίβειας
45 μοιρών
■■ Βάθος κοπής 1-19 χιλ. (ρυθμιζόμενο σε 19 επίπεδα)
■■ Περιστρεφόμενος επιλογέας για τη
ρύθμιση κοπής
■■ Κοπή από 0,5 mm (χωρίς χτένι)
■■ Διεθνής τροφοδοσία (110-240V)
■■ Xρώματα: μπλε-μαύρο, μπλεασημί
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ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
Οι ξυριστικές μηχανές Panasonic χάρη στην τεχνολογία WET/DRY σας προσφέρουν ιδανικό στεγνό ή υγρό ξύρισμα.
Χάρη στην εργονομική τους σχεδίαση είναι εύχρηστες και αξιόπιστες κατά τη διάρκεια της χρήσης τους

ΕR-2302

ΕR-GC71/51

■■

■■

Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή
■■ Ειδική και για γένι.
■■ Χρόνος φόρτισης 8 ώρες .
■■ 30 λεπτά λειτουργίας ανα φόρτιση
■■ Κεφαλή 2 ανοξείδωτων λεπίδων
■■ Βάθος κοπής 2-18χιλ.
(ρυθμιζόμενο σε 12 επίπεδα)
■■ Μπαταρία νέου τύπου ΝiMH
■■ Προϊόν Ιαπωνίας
■■ Διεθνής τροφοδοσία (110-240V)
■■ Χρώμα: Mαύρο

Πλενόμενη κουρευτική μηχανή & ειδική για γένι
Φόρτιση: 8 ώρες
■■ 40 λεπτά λειτουργίας ανά φόρτιση
■■ Λειτουργία και με καλώδιο και χωρίς
■■ Ειδική λεπίδα υψηλής ακρίβειας
■■ 2 χτένια (ER-GC51 έχει 1)
■■ Βάθος κοπής: 0,5-20 χιλ. σε 38 επίπεδα
(στην ER-GC51: σε 19 επίπεδα)
■■ Περιστρεφόμενος επιλογέας
■■ Διεθνής τροφοδοσία (110-240V)
■■ Χρώμα: Ασημί (ER-GC71), Μαύρο (ER-GC51)

ER-2061

ER-2403

■■

■■

■■

Επαναφορτιζόμενη κουρευτική
μηχανή
■■ Χρόνος φόρτισης 8 ώρες
■■ 50 λεπτά λειτουργίας ανά φόρτιση
■■ Κεφαλή 2 ανοξείδωτων λεπίδων
■■ Βάθος κοπής 2-18 χιλ (ρυθμιζόμενο σε 12 βήματα)
■■ Λειτουργία με ή χωρίς καλώδιο
■■ Εργονομική καμπυλωτή σχεδίαση
■■ Παρέχονται: χτένια, βούρτσα, λάδι
συντήρησης και θήκη μεταφοράς
■■ Διεθνής τροφοδοσία (~110V-240V)

Κουρευτική μηχανή για μούσι και
μουστάκι
■■ Πλενόμενη
■■ Λειτουργεί με 2 αλκαλικές μπαταρίες
ΑΑA (δεν περιλαμβάνονται)
■■ Βάθος κοπής 3-15 χιλ (ρυθμιζόμενο
σε 5 βήματα)
■■ Βάρος 120 γραμ.

ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ER-GN30

ER-GP21 / ER-GP22

■■

■■

Πλενόμενη κουρευτική μηχανή για καθαρισμό αυτιών
και μύτης
■■ Σχεδίαση με καμπυλωτή
κεφαλή
■■ Λειτουργεί με μπαταρία LR6
1,5V (δεν παρέχεται)
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Μοτέρ 14.000 στροφών για Ανοξείδωτες λεπίδες με
κλίση 30Ο
γρήγορο ξύρισμα

Όλες οι ανδρικές ξυριστικές μηχανές
Panasonic χρησιμοποιούνται τόσο για
υγρό ξύρισμα με αφρό, ακόμη και την
ώρα του ντους, όσο και για στεγνό
ξύρισμα.

Ταχύτατο ξύρισμα από την αρχή
έως το τέλος. Διατηρεί τη μέγιστη
δυνατή ένταση με αυτόματο έλεγχο
ταχύτητας ακόμη και στα πιο πυκνά
γένια!

■■

ER-GC20

Πλενόμενη οικογενειακή κουρευτική μηχανή
■■ Νέα σειρά (GC) Professional
Precision
■■ Εργονομικός καμπυλωτός
σχεδιασμός
■■ Λειτουργία μόνο με καλώδιο
■■ Πλύσιμο κάτω από τη βρύση
(κοπτικό)
■■ Βάθος κοπής 3-21 χιλ.
■■ Ρύθμιση κοπής σε 7 επίπεδα
■■ Διεθνής τροφοδοσία (110-240V)

Τεχνολογία υγρού και
στεγνού ξυρίσματος

Ανοξείδωτη λεπίδα μεγάλης διάρκειας ζωής
Ανθεκτικό μοτέρ μεγάλης διάρκειας ζωής
■■ Επιπλέον λεπίδα σχεδιασμού (ER-GP22 παρέχεται)
■■ Με δύο χτένια
■■ Ένδειξη φόρτισης
■■ Με βάση φόρτισης και βάση για χτένια
■■

Βαθύ ξύρισμα κοντά στο δέρμα σας
από υπο-αλλεργικό ανοξείδωτο
πλέγμα για απαλό δέρμα. Η κλίση 30Ο
συντελεί ώστε οι εσωτερικές λεπίδες
να ξυρίζουν τα γένια σας οριζόντια,
για καθαρό και βαθύ ξύρισμα.

Πολλαπλή ευέλικτη ενεργή
κεφαλή
Νέα τεχνολογία ξυρίσματος:
Ευέλικτη κεφαλή για ολοκληρωμένο
ξύρισμα με ειδικό μηχανισμό 3D
(τρισδιάστατης κίνησης), ο οποίος
κινείται πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά
και μπρος-πίσω πάνω στο δέρμα
σας. Σε συνδυασμό με μικρό
ενσωματωμένο μοτέρ, το οποίο
αφαιρεί τις τρίχες μέσω μικρών
δονήσεων, προσφέρει πολύ βαθύ
ξύρισμα.

Καινοτομία 5 λεπίδων
Το μοναδικό σύστημα κοπής με
5 λεπίδες σε συνδυασμό με την
πλήρη ισχύ της τεχνολογίας Linear
Motor της Panasonic προσφέρουν
περισσότερη αποτελεσματικότητα
ξυρίσματος σε πυκνά γένια.

ES-LV7N

ES-LT6N/4N/2N

■■

■■

Ξυριστική μηχανή νέας τεχνολογίας
■■ 4 ανοξείδωτες λεπίδες
■■ Μηχανισμός τρισδιάστατης
κίνησης (pivoting)
■■ Μοτέρ αυξομειούμενης ταχύτητας με βάση την πυκνότητα
της τρίχας
■■ Λεπίδες με κλίση 30° για
απαλό και βαθύ ξύρισμα
■■ Ένδειξη LED κατάστασης
μπαταρίας
■■ Γρήγορο μοτέρ 13.000 rpm
■■ Ξυραφάκι φαβορίτας
■■ Φόρτιση: 1 ώρα
■■ Διάρκεια μπαταρίας 45 λεπτά
■■ Βάση για φόρτιση (μόνο ESLT6N&4N)

Kορυφαία ξυριστική μηχανή νέας
τεχνολογίας
■■ Προϊόν Ιαπωνίας 5 ανοξείδωτες
λεπίδες
■■ Μηχανισμός τρισδιάστατης κίνησης (pivoting)
■■ Μοτέρ αυξομειούμενης ταχύτητας
με βάση την πυκνότητα της τρίχας
■■ Λεπίδες με κλίση 30° για απαλό
και βαθύ ξύρισμα
■■ Οθόνη LCD με αριθμητική ένδειξη
κατάστασης μπαταρίας Ένδειξη
καθαρισμού
■■ Γρήγορο μοτέρ 14.000 rpm
Ξυραφάκι φαβορίτας Μπαταρία
ιόντων λιθίου Φόρτιση: 1 ώρα
■■ Διάρκεια μπαταρίας 45 λεπτά
■■ Βάση για φόρτιση
■■ Χρώμα: Aσημί - Μαύρο

ES-RW30

ES-SL41

■■

■■

Νεανική και πρωτοποριακή ξυριστική μηχανή
για υγρό και στεγνό ξύρισμα
■■ Πλενόμενη
■■ Δύο ανοξείδωτες λεπίδες ανεξάρτητης κίνησης
■■ Γρήγορο μοτέρ 8.800 rpm
■■ Εργονομική σχεδίαση για εύκολη χρήση
■■ Ξυραφάκι φαβορίτας
■■ Φόρτιση σε 8 ώρες
■■ Διάρκεια μπαταρίας 21 λεπτά

Πλενόμενη ξυριστική μηχανή για υγρό και
στεγνό ξύρισμα
■■ Εργονομική σχεδίαση για εύκολο κράτημα και
ασφαλή χρήση λεπίδας
■■ Τρεις ανοξείδωτες λεπίδες με μηχανισμό
τρισδιάστατης κίνησης (pivoting)
■■ Λεπίδες με κλίση 30°
■■ Ξυραφάκι φαβορίτας
■■ Φόρτιση σε 8 ώρες
■■ Διάρκεια μπαταρίας 30 λεπτά
■■ Ενδεικτικό LED κατάστασης μπαταρίας
■■ Βάση φόρτισης & θήκη μεταφοράς
■■ Δύο χρώματα: μπλε-μαύρο, μπλε-ασημί
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ΦΩΤΟΛΥΣΗ IPL- ΑΠΟΤΡΙΧΩΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ- ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΑΠΟΤΡΙΧΩΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ES-ED96 (8 σε 1)

Αποτριχωτική μηχανή (Εpilator) νέας γενιάς δύο
δίσκων
■■ Στεγνή & Υγρή λειτουργία (και με αφρό)
■■ 48 τσιμπιδάκια αποτρίχωσης
■■ Σύστημα προστασίας δέρματος
■■ LED φωτός
■■ 2 βαθμίδες ταχύτητες
■■ Φόρτιση: 1 ώρα
■■ Διάρκεια λειτουργίας: 40 λεπτά
■■ Ξεχωριστή κεφαλή για χέρια/πόδια
■■ Ξεχωριστή κεφαλή για απολέπιση
■■ Ξεχωριστή κεφαλή για μπικίνι
■■ Ξεχωριστή κεφαλή για περιποίηση ποδιών
■■ Παρέχεται τσαντάκι μεταφοράς
■■ Διεθνής τροφοδοσία (110-240V)
■■ Χρώμα: Ασημί με άσπρο
■■

IPL ΕS-WH90 / ES-WH80

Νέο σύστημα φωτόλυσης IPL
■■ Εύκολο κράτημα
■■ Χρήση σε ξυρισμένη επιδερμίδα ανα 15 ημέρς
■■ 620 flashes για χρήση ανα φόρτιση χωρίς καλώδιο
■■ Πλήρης φόρτιση 180’ min
■■ Σύστημα προστασίας δέρματος 5 βαθμίδες έντασης
■■ 20.000 flashes διάρκεια ζωής κεφαλής
■■ 100.000 flashes (ES-WH90)
■■ Κεφαλή για πρόσωπο (ES-WH90)
(Παρέχεται επιπλέον κεφαλή)
■■ Χρώμα: Άσπρο και ροζ
■■

ES-ED93 (6 σε 1)

ES-ED53 (4 σε 1)
ES-ED23 (2 σε 1)

Αποτριχωτική μηχανή (Εpilator) νέας γενιάς
δύο δίσκων Στεγνή & Υγρή λειτουργία (και
με αφρό)
■■ 48 τσιμπιδάκια αποτρίχωσης
■■ Σύστημα προστασίας δέρματος LED φωτός
■■ 2 βαθμίδες ταχύτητες
■■ Φόρτιση: 1 ώρα
■■ Διάρκεια λειτουργίας: 40 λεπτά
■■ Ξεχωριστή κεφαλή για χέρια/πόδια
■■ Kεφαλή για μπικίνι (ES-ED53)
■■ Ξεχωριστή κεφαλή ξύρισμα (ES-ED53)
■■ Χρώμα: Ασημί & άσπρό (ES-ED53)
■■ Χρώμα: Μωβ & άσπρό (ES-ED23)
■■ Διεθνής τροφοδοσία (110-240V)
■■
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ES-WS14

Αποτριχωτική μηχανή (Εpilator) νέας γενιάς δύο δίσκων
Στεγνή & Υγρή λειτουργία (και με αφρό)
■■ 48 τσιμπιδάκια αποτρίχωσης Σύστημα προστασίας δέρματος LED φωτός
■■ 2 βαθμίδες ταχύτητες
■■ Φόρτιση: 1 ώρα
■■ Διάρκεια λειτουργίας: 40 λεπτά
■■ Ξεχωριστή κεφαλή για χέρια/πόδια
■■ Ξεχωριστή κεφαλή για ξύρισμα
■■ Ξεχωριστή κεφαλή για μπικίνι
■■ Ξεχωριστή κεφαλή για περιποίηση ποδιών
■■ Παρέχεται τσαντάκι μεταφοράς
■■ Χρώμα : Koραλλί και άπρο
■■ Διεθνής τροφοδοσία (110-240V)
■■

Αποτριχωτική μηχανή (Εpilator)
με 1 δίσκο
■■ Στεγνή λειτουργία
■■ 24 τσιμπιδάκια αποτρίχωσης
■■ Αποτρίχωση από 0,5 mm
■■ 2 βαθμίδες ταχύτητες
■■ Λειτουργία με ρεύμα
■■ Διάρκεια λειτουργίας: 40 λεπτά
■■ Ξεχωριστή κεφαλή για χέρια/
πόδια
■■ Βουρτσάκι καθαρισμού
■■ Διεθνής τροφοδοσία (110-240V)
■■ Χρώμα :Ροζ & άσπρo
■■

ES-WΕ22

Συσκευή περιποίησης ποδιών
Εργονομικός σχεδιασμός
■■ Πλενόμενη για τέλεια υγιεινή
■■ Διάρκεια ζωής πλέγματος (1 έτος )
■■ Εύκολη αντικατάσταση πλέγματος
■■ Λειτουργία με ρεύμα
■■ Διεθνής τροφοδοσία (110-240V)
■■ Χρώμα: Ροζ & άσπρο
■■
■■

7

International Technologies

Αφροδίτης 24, 167 77 Ελληνικό
2109692300
info@intertech.gr
www.intertech.gr

www.panasonic.gr

Η Intertech Α.Ε. δεν ευθύνεται για πιθανά τυπογραφικά λάθη σε αυτόν τον κατάλογο – Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η σχεδίαση ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.

