
FOX WOOD line

NEW!

�PROFESIONALNI�VYSOUŠEČ�
VLASŮ�FOX�WOOD
•   3 stupně nastaveni teploty vzduchu 
a 2 stupně nastaveni sily prouděni

•   Funkce studeneho vzduchu – fixace 
učesu

•   Ionizace
•   Profesionalni elektromotor s pro-
dlouženou životnosti

•   Napajeci kabel s držakem pro zavě-
šeni v delce 3 m

•   Přikon: 2000–2200 W
•   Napěti: AC 220–240 V
• •   Siťova frekvence: 50 Hz

PROFESIONÁLNÍ AKUMULÁTOROVÝ  
STROJEK NA VLASY FOX WOOD
•   Rychlý a výkonný lineární elektromotor AC  
(10 000 ot./min.)

•   Břity nejvyšší kvality vyrobené z vysokouhlíkové 
japonské nerezové oceli (440C). 

•   Šířka břitů: 45 mm
•   Délku střihu lze nastavit od 0,3 mm do 3 mm
•   Obsahuje lithium-iontovou baterii, která při plném 
nabití zajišťuje 120 minut provozu

•   5 magnetických hřebenových nástavců: #0 (1,5 mm), 
#1 (3 mm), #2 (6 mm), #3 (10 mm), #4 (13 mm)

•   Nástavce mají magnetický klip pro uchycení na 
stříhacím bloku

•   Doba nabíjení: 70 minut

PROFESIONÁLNÍ�ŽEHLIČKA�NA�VLASY� 
FOX WOOD
•   Keramický povrch zaručuje ideální hladkost
•   5-stupňové nastavení teploty v rozsahu 
150–170–190–210–230°C umožňuje libovolně 
stylovat každý typ vlasů

•   Automatické vypnutí žehličky po asi 50 minutách 
pro zajištění bezpečnosti

•   Rozměr destičky: 24 × 87 mm

PROFESIONÁLNÍ�AKUMULÁTOROVÝ�ZASTŘIHOVAČ�
FOX WOOD
•   Rychlý a výkonný lineární elektromotor AC (10 000 ot./min.)
•   Břity nejvyšší kvality vyrobené z vysokouhlíkové japonské 
nerezové oceli (440C). 

•   Stříhací blok ve tvaru písmene T – „T-BLADE” s šířkou 40 mm
•   Možnost použití s nekrytými břity, což usnadňuje jejich 
snadnější zavedení do vlasů

•   Délka střihu bez hřebenového nástavce: 0,2–1 mm
•   Obsahuje lithium-iontovou baterii, která při plném nabití 
zajišťuje 120 minut provozu

•   3 hřebenové nástavce: 1,5 mm, 4,5 mm, 6 mm
•   Doba nabíjení: 70 minut

1260 Kč
1560 Kč

2340 Kč

2190 Kč

akce ČERVENEC - SRPEN
Všechny akce platí do konce srpna 2020 nebo do vyprodání zásob.



HOLICKY  STROJEK&TRYMER FOX  
MULTI CUT 2 W 1
•  Profesionální strojek na sestřihování vlasů a 

vyholení krku 2 v 1
•  Žiletky z nerez oceli, přesné nastavení na holení/

zastřihování – na vlasy: 0,8 mm  
-na holení: 0,4-0,5 mm

•  Ideální pro stříhání a vyholování nasucho
•  Napájení baterií nebo ze sítě (síťový/bezdrátový 

provoz)
•  MULTI CUT obsahuje také hřebenové nástavce 3, 

6, 9 a 12 mm (2 dvoustranné hřebenové nástavce), 
které lze používat na stříhání i holení

•  Lithium iontová baterie po plném nabití umožňuje 
až 60 minut nepřetržitého provozu 

•  Doba nabíjení: 120 minut
SUŠIČKA FOX BRIGHT 2100W
•  Profesionální vysoušeč vlasů
•  LED kontrolka monitoruje teplotu vzduchu
•  Trvanlivý plastový kryt vysoce odolný proti 

vysokým teplotám
•  Profesionální motorek příští generace na střídavý 

proud pro větší výkonnost a delší životnost
•  3 úrovně hřání a 2 rychlosti
•  Funkce chlazení
•  Profesionální 3m šňůra s praktickým závěsným 

okem
•  Odnímatelný filtr, který se snadno čistí
•  Výkon: 2100 W

KARTÁČ FOX TRIMM & SHAVE
•  Ergonomický a lehký
•  Velmi tichý chod a velmi snadné použití
•  3 typy vyměnitelných hrotů pro řadu různých 

uplatnění
•  Přesné sestřihy s přesností na I mm. Další výbava 

zahrnuje vyměnitelnými hřebenový nástavec s 5 
nastavitelnými polohami žiletky: 3 mm, 5 mm, 7 
mm, 9 mm a 11 mm

•  Hlavice s vnitřní fólií pro hladké konečné 
sestřižení/oholení

•  Strojek se dodává se 2 dalšími hřebenovými 
nástavci: 2 mm a 4 mm

•  Žiletka na stříhání chloupků v nose a uších
•  Doba nabíjení 8 hodin
•  Po plném nabití 45 minut nepřetržitého provozu
•  2 ekologické baterie AAA 600 mAh NiMH
•  Ukazatel nabití

ŽEHLIČKA FOX CANDY
•  Profesionální kulma na narovnávání vlasů
•  Ploténky vyráběné NANO technologií pro ultra 

hladký povrch odolný proti poškrábání, který 
ideálně přenáší teplo

•  Po zapnutí emituje kulma záporné ionty, které 
zadrží přirozenou vlhkost ve vlasech a zabrání 
jejich kroucení

•  Keramický povrch zaručuje hedvábné a zářivé 
vlasy

•  Technologie zaoblené plovoucí ploténky 
usnadňuje provádění technik kadeření a 
narovnávání vlasů

•  Kulma dosáhne teploty 160°C až 210°C za 
pouhých 30 sekund

•  2 stupně nastavení teploty: 160°C/210°C (±10°C)
•  Automatické bezpečnostní vypnutí po 60 

minutách
•  Profesionální 3 m šňůra (otočná o 360°) s 

praktickým závěsným okem
•  Rozměry ploténky: 25 mm x 110 mm
•  K dispozici v tyrkysové a oranžové barvě

MINI TRYMER FOX PIKO (USB)
•  Profesionální bezdrátový holicí mini strojek
•  Ergonomický a lehký
•  Snadné použití a čištění
•  Dokonale hladce holí a zastřihuje kontury, 

zejména licousů a zátylku
•  Délka vlasů po zastřižení strojkem: 0,3-0,4 mm
•  Technologie 3D žiletek
•  Nabíjení USB kabelem
•  Napájení baterií nebo ze sítě napájecí šňůrou 

(síťový/bezdrátový provoz)
•  Lithium iontová baterie po plném nabití umožňuje 

až 100 minut nepřetržitého provozu 
•  Doba nabíjení: 120 minut
•  Využívá napájení přes USB/nabíječku 5 V, 2 A 

během síťového provozu nebo dobíjení

HŘEBEN FOX NANO 9319
•  Profesionální hřebeny
•  Vyrobené z velmi kvalitních materiálů
•  Odolné proti chemikáliím
•  Antibakteriální
•  Dokonalé povrchy zubů
•  Dokonale navržená mezera mezi zuby  

pro česání bez tahání 
•  Pro barvení

SUŠIČKA FOX HELLO BURGUND  
2300-2600W Z JONI
•  Profesionální vysoušeč vlasů FOX HELLO
•  Plastový kryt, stabilní při zahřátí, se zvýšenou 

odolností proti popraskání a vysoké teplotě
•  3 nastavení teploty vzduchu a 2 stupně intenzity 

proudění
•  Funkce studeného vzduchu – pro fixaci účesu
•  Ionizace
•  Profesionální motorek na střídavý proud s 

prodlouženou životností
•  2,5m dlouhá napájecí šňůra se závěsným okem
•  Výkon: 2 300-2 600 W
•  Napětí: 220-240 VAC
•  Kmitočet: 50 Hz

sleva 10%

akční cena 

3294 Kč
3660 Kč

sleva 10%

akční cena 

805 Kč
894 Kč

sleva 10%

akční cena 

1134 Kč
1260 Kč

sleva 10%

akční cena 

1069 Kč
1188 Kč

sleva 10%

akční cena 

1755 Kč
1950 Kč

sleva 10%

akční cena 

47 Kč
53 Kč

sleva 10%

akční cena 

1507 Kč
1674 Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Adresa velkoobchodu:


