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Τεχνολογία Λεπτής Λεπίδας

Η νέα κουρευτική μηχανή της Panasonic διαθέτει μοναδικά
σχηματισμένες λεπίδες παρέχοντας εξαιρετική απόδοση κοπής
ικανοποιώντας τις αυστηρές απαιτήσεις των επαγγελματιών.

Λεπίδες X-taper
οι οποίες κόβουν τις πολύ
μικρές τρίχες

Κοφτερή λεπίδα 45°

45°

Η κοφτερή, ακριβείας λεπίδα 45°
παρέχει ομαλή, καθαρή κοπή

Οι ειδικά σχεδιασμένες λεπίδες X-taper
πιάνουν σταθερά και κόβουν τρίχες που συχνά
παραλείπονται ώστε να μη μένουν άκοπες τρίχες.

45°

Ένα ομαλότερο αποτέλεσμα κοπής

Το διαμορφωμένο τμήμα της λεπίδας X-taper
πιάνει κάθε τρίχα που εισέρχεται

Νέα λεπίδα

Πιο ίσια άκρα τρίχας
μετά το κόψιμο

45°

Κάνει το ατσάλι
ισχυρότερο
Κλασική
Τεχνολογία

Τεχνολογία
Panasonic

Κληρονομιά Ποιότητας, Παράδοση Καινοτομίας

Σκλήρυνση

Κάνει το ατσάλι
σκληρότερο

Τρόχισμα

Ακονίζει καλά

Αρπάζοντας τα μαλλιά
άσχημα με μια συνηθισμένη
λεπίδα κοπής
Ένας συνδυασμός σκληρών
επιστρώσεων DLC και TiN
για την διπλάσια αντοχή του
ανοξείδωτου χάλυβα και
μια αιχμηρή ακμή με μεγάλη
διάρκεια.

Η κοφτερή λεπίδα 45° εμποδίζει την τρίχα να
ξεφύγει και την κόβει

Σφυρηλάτηση

Συμβατική λεπίδα

Επιθεώρηση

Διατηρεί την ποιότητα

Λεπίδα αιχμής που
εξελίχθηκε από την
ιαπωνική παράδοση
Προχωρώντας την ιαπωνική
τέχνη της κατασκευής
εξαιρετικά κοφτερών και
ανθεκτικών σπαθιών,
η Panasonic έχει εφαρμόσει
τελευταία τεχνολογία για την
ανάπτυξη λεπίδων μοναδικής
ποιότητας.
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Νέο Γραμμικό Μοτέρ
με Έλεγχο Σταθερότητας

Με τον καινοτόμο Έλεγχο Σταθερότητας, το γραμμικό μοτέρ
της Panasonic προσφέρει τώρα ακόμη πιο ομαλή κοπή με
λιγότερη καταπόνηση από ποτέ.

Έλεγχος Σταθερότητας

Ελαφρύ, υψηλής ισχύος
γραμμικό μοτέρ

Ο Έλεγχος Σταθερότητας με προηγμένη τεχνολογία αισθητήρων
ανιχνεύει την πυκνότητα των μαλλιών και ελέγχει αυτόματα την
ταχύτητα της κίνησης της λεπίδας για να εξασφαλίσει ομαλή,
σταθερή κοπή. Το αποτέλεσμα είναι μια καθαρή κοπή, ακόμη και
με πυκνά μαλλιά.

Αποδίδοντας 10.000 διαδρομές ανά λεπτό, το αποκλειστικό, εξαιρετικά υψηλής
ταχύτητας κίνησης γραμμικό μοτέρ της Panasonic είναι τώρα ελαφρύτερο, αλλά
συνεχίζει να παρέχει ομαλή, σταθερή κοπή.

Η ομοιόμορφη κοπή παρέχει ένα καθαρό
φινίρισμα

Ακόμη και τούφες μαλλιών κόβονται ομαλά
χωρίς να μειώνεται η ταχύτητα

Η υψηλή ισχύς διατηρείται µέχρι το τέλος
Ταχύτητα Λεπίδας

Κίνηση Λεπίδας έναντι Πυκνότητας Μαλλιών
Κίνηση Λεπίδας

Έλεγχος Σταθερότητας

Ο Έλεγχος Σταθερότητας
διατηρεί σταθερή ταχύτητα,
ακόµη και κατά την κοπή
πυκνών περιοχών

Χωρίς Έλεγχο Σταθερότητας

10.000 Γραµµικό µοτέρ

6.000 Συµβατικό περιστροφικό µοτέρ (Panasonic)

Κοπή
Κοπή
Μαλλιών Μαλλιών

Λεπίδα

Με έλεγχος σταθερότητας
Χρόνος

Η ισχύς του κινητήρα
ελέγχεται αυτόµατα
για να διατηρεί µια
σταθερή ταχύτητα
λεπίδας

Πλάτος άκρου λεπίδας

Χωρίς Έλεγχο Σταθερότητας
Πλάτος

Έλεγχος Σταθερότητας

Κοπή
Κοπή
Μαλλιών Μαλλιών

Κατά την κοπή πυκνών
µαλλιών, η ταχύτητα µε
την οποία
ταλαντώνονται οι
λεπίδες µειώνεται.

Καµία απώλεια ταχύτητας,
ακόµη και κατά την κοπή πυκνών µαλλιών
Ταχύτητα Λεπίδας

Χωρίς Έλεγχο Σταθερότητας

Πλάτος

Πλάτος άκρου λεπίδας

Αντίθετα µε τα
συµβατικά
περιστροφικά µοτέρ,
µε ένα γραµµικό µοτέρ
η ταχύτητα
περιστροφής δεν
µειώνεται ακόµη και
κατά την κοπή
περιοχών µε πυκνά
µαλλιά.

Χρόνος

Πυκνότητα Μαλλιών

Έλεγχος Σταθερότητας

ΝΕΟ

10.000 Γραµµικό µοτέρ
6.000 Συµβατικό περιστροφικό µοτέρ (Panasonic)

Χρόνος

Η υψηλή ισχύς
διατηρείται µέχρι που
η µπαταρία να
εκφορτιστεί εντελώς.

Υπολειπόµενη φόρτιση
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Κομψή και
ελαφριά σχεδίαση
Η κουρευτική μηχανή διαθέτει επίσης νέα
κομψή, ελαφριά σχεδίαση με εύχρηστο
σχήμα και αίσθηση υψηλής ποιότητας,
χαρακτηριστικά που παρέχουν μια νέα
διάσταση απόδοσης και άνεσης στους
επαγγελματίες.

Αρκετά ελαφρύ για τις κυρίες
Το ελαφρύτερο βάρος καθιστά διάφορες τεχνικές
κουρέματος ακόμα ευκολότερες για τις κομμώτριες.

Εργονομικός σχεδιασμός για εύκολη
χρήση
Εκτός από το να γίνει κομψή και ελαφριά η κουρευτική
μηχανή, εστιάσαμε και στην ευκολία στο κράτημα. Το
λείο, καμπυλόγραμμο, εύκολο στο χειρισμό σώμα και
τα χαρακτηριστικά όπως η ελαστική λαβή ώστε να μη
γλιστράει η συσκευή, είναι όλα σχεδιασμένα για την
ικανοποίηση επαγγελματικών αναγκών.

Περιστροφικός διακόπτης ταχείας
ρύθμισης για εύκολη ρύθμιση βάθους
κοπής
Η περιστροφή του διακόπτη T επιτρέπει τη ρύθμιση του
βάθους κοπής από 0,8 έως 2,0 cm σε βήματα των 0,3
mm. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη για ενοχλητική αλλαγή
εξαρτημάτων και επιτρέπει τη ρύθμιση του βάθους με το
ένα χέρι, ενώ εργάζεστε.

Νέος Φορτιστής Μπαταρίας
Για επαναφόρτιση, απλά τοποθετήστε τη συσκευή στη
βάση φόρτισης. Η συμπαγής βάση είναι όρθια έτσι ώστε
να μην πιάνει χώρο δίπλα στο νιπτήρα. Κατά τη φόρτιση,
η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κόκκινο χρώμα.

Μπαταρία Li-ion
Χρησιμοποιείται μια ισχυρή, μακράς διαρκείας, φιλική
προς το περιβάλλον μπαταρία Li-ion
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Νέα Ελληνική Έκδοση

Κουρευτική Μηχανή

ER-GP80

Νέα Ελληνική Έκδοση

Νέο Γραµµικό Μοτέρ
µε
Έλεγχο Σταθερότητας
Οι μπαταρίες
επαναφορτίζονται πλήρως
σε 1 ώρα*

ER-1611

Έως και 50 λεπτά κουρέματος
χωρίς καλώδιο

Οι μπαταρίες
επαναφορτίζονται πλήρως
σε 1 ώρα*

Έως και 50 λεπτά κουρέματος
χωρίς καλώδιο

• Γραμμικό μοτέρ
• Περιστροφικός διακόπτης ρύθμισης βάθους

(Ρυθμιζόμενο από 0,8 έως 2,0 mm σε πέντε βήματα των 0,3 mm,
χωρίς το εξάρτημα χτενιού)

(Ρυθμιζόμενο από 0,8 έως 2,0 mm σε πέντε βήματα των 0,3 mm, χωρίς το εξάρτημα χτενιού)

•
•
•
•
•
•
•

Κινούμενη λεπίδα X-taper, επίστρωση DLC
Σταθερή λεπίδα με επίστρωση τιτανίου
Έξι βάθη κοπής με τρία χτένια
Λυχνία κατάστασης φόρτισης
Με βολική βάση φόρτισης
Λειτουργία με/χωρίς καλώδιο
Μπαταρία Li-ion

Σχεδίαση για εύκολη χρήση

Μοντέλο µε
γραµµικό µοτέρ

Κουρευτική Μηχανή

• Νέο γραμμικό μοτέρ με Έλεγχο Σταθερότητας
• Περιστροφικός διακόπτης ρύθμισης βάθους
•
•
•
•
•
•
•
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Κινούμενη λεπίδα X-taper, επίστρωση DLC
Σταθερή λεπίδα με επίστρωση τιτανίου
Εργονομική σχεδίαση για εύκολη χρήση
Έξι βάθη κοπής με τρία χτένια
Λυχνία κατάστασης φόρτισης
Με βολική βάση φόρτισης
Λειτουργία με/χωρίς καλώδιο
* Η συνεχής κατανάλωση ενέργειας μετά από την πλήρη φόρτιση του σώματος μειώθηκε κατά περίπου 70% σε
σύγκριση με εκείνη της συμβατικής μας ER1610 (σύμφωνα με την έρευνα της εταιρείας μας).

Περιστροφικός διακόπτης ρύθμισης βάθους
κοπής

Περιστροφικός διακόπτης ρύθμισης βάθους κοπής

Σχεδίαση για εύκολη χρήση

• 3 / 4mm
• 6 / 9mm
• 12 / 15mm

Λυχνία Επαναφόρτισης / λυχνία
κατάστασης φόρτισης

Λειτουργία με/χωρίς καλώδιο

Βάση φόρτισης

Βάση για χτένια / Τρία χτένια

• 3 / 4mm
• 6 / 9mm
• 12 / 15mm

Λυχνία Επαναφόρτισης / λυχνία
κατάστασης φόρτισης

Λειτουργία με/χωρίς καλώδιο

Βάση φόρτισης

Τρία χτένια
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Κουρευτική Μηχανή

Κουρευτική Μηχανή

• Περιστροφικός διακόπτης ρύθμισης βάθους

ER-GP22

ER-1512

ER-GP21

(Ρυθμιζόμενο από 0,8 έως 2,0 mm σε πέντε βήματα των 0,3 mm, χωρίς το
εξάρτημα χτενιού)

•
•
•
•
•
•

Κινούμενη λεπίδα X-taper, επίστρωση DLC
Ελαφρύ, εύκολο στο χειρισμό σώμα
Έξι χτένια βάθους κοπής
Βολική ένδειξη μπαταρίας με LED 3 βημάτων
Με βάση φόρτισης και βάση για χτένια
Λειτουργία με/χωρίς καλώδιο

Οι μπαταρίες
επαναφορτίζονται πλήρως
σε 1 ώρα *

Έως και 40 λεπτά κουρέματος
χωρίς καλώδιο

* Η συνεχής κατανάλωση ενέργειας μετά από την πλήρη φόρτιση του σώματος
μειώθηκε κατά περίπου 73% σε σύγκριση με εκείνη της συμβατικής μας ER1510
(σύμφωνα με την έρευνα της εταιρείας μας).

Έως και 70 λεπτά κουρέματος
χωρίς καλώδιο

• 3mm
• 4mm
• 6mm
• 9mm
• 12mm
• 15mm

Περιστροφικός διακόπτης
ρύθμισης βάθους κοπής

Σχεδίαση για εύκολη χρήση

Βολική ένδειξη μπαταρίας με LED
3 βημάτων

Λειτουργία με/χωρίς καλώδιο

Επιπλέον λεπίδα
για γραμμές και σχέδια
(ER-GP22 παρέχεται)

Οι μπαταρίες επαναφορτίζονται
πλήρως σε 1 ώρα*

Βάση φόρτισης
και βάση για χτένια

Έξι χτένια βάθους κοπής

•
•
•
•
•
•

Σχεδίαση για εύκολη χρήση

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

• 3mm
• 6mm

Βάση φόρτισης
και βάση για χτένια

ER1421

Κουρευτική Μηχανή

ΕR-RZ10

Στρογγυλεμένο επάνω τμήμα
λεπίδας κοπής, ιδιαίτερα
απαλό για την επιδερμίδα
Κοπές ακριβείας με ακμή 45°

RAZOR

Μικρή,
αποτελεσματική
γωνία κοπής

Οι μπαταρίες επαναφορτίζονται
πλήρως σε 1 ώρα*

Οι μπαταρίες
επαναφορτίζονται πλήρως
σε 1 ώρα *

45°

Έως και 80 λεπτά κουρέματος
χωρίς καλώδιο

Αδαμαντοειδής επικάλυψη άνθρακα

Ένας συνδυασμός αδαμαντοχάλυβα και
επικάλυψης τιτανίου για διπλασία αντοχή σε
σύγκριση με το συμβατικό ανοξείδωτο χάλυβα,
και μόνιμα κοφτερές λεπίδες.

• Έξι βάθη κοπής με τρία χτένια
• Κινούμενη λεπίδα με επίστρωση DLC
(μόνο στην ER1421)

• Σταθερή λεπίδα με επίστρωση τιτανίου
(μόνο στην ER1421)

Ανοξείδωτο ατσάλι
Επίστρωση νιτριδίου του τιτανίου

• Με βάση φόρτισης και βάση για χτένια
• Λυχνία κατάστασης φόρτισης
• Λειτουργία με/χωρίς καλώδιο
Λειτουργία με/
χωρίς καλώδιο

Σχεδίαση για
εύκολη χρήση

Έως και 50 λεπτά κουρέματος
χωρίς καλώδιο

Μικρή,
αποτελεσματική
γωνία κοπής

• 3-6mm
• 9-12mm
• 15-18mm

(μόνο στην ER1421)

* Η συνεχής κατανάλωση ενέργειας μετά από την πλήρη φόρτιση του κυρίως
σώματος μειώθηκε κατά περίπου 73% σε σύγκριση με εκείνη των συμβατικών μας
ER1420, ER1410 (σύμφωνα με την έρευνα της εταιρείας μας).

Τρία χτένια

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

Κουρευτική Μηχανή

ΕR1411

Λυχνία Επαναφόρτισης /
λυχνία κατάστασης φόρτισης

Τρία χτένια

Βάση φόρτισης και
βάση για χτένια

•
•
•
•
•

Bάθος κοπής από 0,1mm
Εύκολο κράτημα
Ανοξείδωτη Λεπίδα μεγάλης διάρκεια ζωής
Πλενόμενη λεπίδα
Ανθεκτικό μοτέρ μεγάλης διάρκεια ζωής

•
•
•
•

Ένδειξη φόρτισης
Με βάση φόρτισης
Λυχνία κατάστασης φόρτισης
Λειτουργία με / χωρίς καλώδιο

ER-GP80-K

ER-1611-K

●

ER-1512-K

●

-

Έλεγχος σταθερότητας

●

-

-

Ρύθμιση βάθους κοπής

5 στάδια 0,8 -2,0 mm

5 στάδια 0,8 -2,0 mm

5 στάδια 0,8 -2,0 mm

Λεπίδα X-taper (κινούμενη λεπίδα)

●

●

●

Επίστρωση τιτανίου (σταθερή λεπίδα)

●

●

●

Επίστρωση DLC (κινούμενη λεπίδα)

●

●

●

AC/RC 100-240 V

AC/RC 100-240 V

AC/RC 100-240 V

Τροφοδοσία
Διάρκεια φόρτισης

1 ώρα

1 ώρα

1 ώρα

50 λεπτά

50 λεπτά

70 λεπτά

Li-ion

Ni-MH

Ni-MH

Λυχνία κατάστασης φόρτισης

Λυχνία κατάστασης φόρτισης

Λυχνία LED κατάστασης φόρτισης
με 3 βήματα

3/4, 6/9, 12/15 mm

3/4, 6/9, 12/15 mm

3, 4, 6, 9, 12, 15 mm

17,6 x 4,7 x 4,8

17,2 x 4,5 x 4,8

17,8 x 4,5 x 4,1

245 g

265 g

230 g

WER9900Y

WER9900Y

WER9900Y

Λάδι, βουρτσάκι καθαρισμού

Λάδι, βουρτσάκι καθαρισμού

Λάδι, βουρτσάκι καθαρισμού

Διάρκεια συνεχούς λειτουργίας
Τύπος μπαταρίας
Ένδειξη
Χτένι
Διαστάσεις (cm) (Υ) X (Π) x (Β)
Βάρος σώματος
Ανταλλακτική λεπίδα
Αξεσουάρ

ER-1421-S
Επίστρωση τιτανίου (σταθερή
λεπίδα)

●

Επίστρωση DLC (κινούμενη
λεπίδα)

●

Τροφοδοσία

AC/RC 100-240 V

Διάρκεια φόρτισης

1 ώρα

Διάρκεια συνεχούς λειτουργίας

80 λεπτά

Τύπος μπαταρίας
Ένδειξη
Χτένι
Διαστάσεις (cm) (Υ) X (Π) x (Β)

Αξεσουάρ

Λυχνία κατάστασης φόρτισης
3/6, 9/12, 15/18 mm
16,8 x 4,5 x 4,4

Υλικό Λεπίδας

WER9713Y

Λάδι, βουρτσάκι καθαρισμού

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

0,1 mm

Ανοξείδωτη λεπίδα μεγάλης
διάρκειας ζωής

Ανοξείδωτη λεπίδα
μεγάλης διάρκειας ζωής

Λεπίδα Σχεδιασμού
Τροφοδοσία

●

-

RC 230 V

RC 230 V

Χρόνος φόρτισης

8 ώρες

1 ώρα

Χρόνος λειτουργίας

40 λεπτά

50 λεπτά

Ni-MH

Ni-MH

Ένδειξη

Ένδειξη φόρτισης

Λυχνία κατάστασης
φόρτισης

Χτένια

3mm / 6mm

-

14,8 x 3,2 x 3,5

13,4 x 2,9 x 2,5

115 g

90 g

WER9352Y136

WER9340Y136

Διαστάσεις προϊόντος (cm)
(Υ) X (Π) x (Β)
Ανταλλακτική λεπίδα
(Τύπος στάνταρ λεπίδας)
Ανταλλακτική λεπίδα
(Τύπος λεπίδας σχεδιασμού)
Αξεσουάρ

International Technologies

ER-RZ10-K

3,6mm

Βάρος κορμού

150 g
WER9714Y

ER-GP21-K ER-GP22-K
Ρύθμιση βάθους κοπής

Τύπος μπαταρίας

Ni-MH

Βάρος σώματος
Ανταλλακτική λεπίδα

ER-1411-S

Λάδι, Βουρτσάκι
καθαρισμού

●

Λάδι, Βουρτσάκι
καθαρισμού

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.

Γραμμικό μοτέρ

