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Більш ніж 75 років історії MOSER

Заснований Куно Мозером у 1946 році у Шварцвальді, Німеччина, MOSER з того часу став одним з 

найуспішніших брендів у перукарській індустрії на міжнародному рівні, надихаючи професійних перукарів у 

всьому світі.  Першокласна продукція німецької якосі та інноваційна перевага машинок для стрижки волосся та 

ножових блоків – ось що стоїть за назвою MOSER. 

Понад 75 років MOSER прагне постійного вдосконалення, найвищої якості та стабільності, щоб надати кожному 

перукарю шедевр для найвищої точності та необмеженої творчої роботи. У 2021 році ми відзначили 75 років 

наших традицій та інновацій запуском найновішого шедевра – KUNO, якиє є даниною нашому засновнику, 

нашою найпотужнішою, найкомпактнішою та найбільш довговічною машинкою для стрижки волосся.

Через 75 років з моменту заснування нашої компанії ми залишаємось вірними своїй початковій меті: 

забезпечувати вас найкращими інструментами для найкращих стрижок!

Бажаємо вам досліджувати світ MOSER з максимальним задоволенням.

З повагою, 

Команда MOSER 
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Професійна машинка для стрижки нового рівня– наш найпотужніший, 
найдовговічніший і найкомпактніший ШЕДЕВР

KUNO

Коли найкращого недостатньо! Справжній потужний силовий агрегат – для справді професійних результатів. 

Досконале поєднання компактності та продуктивності.

KUNO

Номер артикула 1887-0050

Код EAN Одиниця:  4015110016663       
Ящик:  4015110031543 | 6 шт. 

Аксесуари

Особлива гарантія 2 роки на акумулятор | 5 років на мотор

Привід Безщітковий мотор постійного струму,  ~ 7200 об/хв

Час роботи | заряджання До 2 год | ~ 1 год 10 хв швидка зарядка

Робоча напруга 100–240 В | 50/60 Гц (адаптер)

Розміри Д/Ш/Г | Вага 159 × 47 × 48 мм | 210 г

BLENDING BLADE – ідеально для блендингу            
0,5–2 мм | 1887-7050

MAGIC BLADE – стандартний ножовий блок 
0,7–3 мм | 1854-7506

Легка та потужна 

2 ножі у комплекті

5 років гарантії на довговічний 
безщітковий мотор

Нековзка ручка для 
ідеального контролю

Комбіноване живлення
  

Ви
да

ле
нн

я 
ос

но
вн

ої
 м

ас
и 

во
ло

сс
я,

 ф
іл

ір
ув

ан
ня

 т
а 

бл
ен

ди
нг

4    Машинки для стрижки

1 бонусний 
ніж
MAGIC BLADE

5 років
гарантії
на мотор

6 магнітних насадок преміум-класу: 1.5, 3, 4.5, 6, 9, 12 мм, 
підставка для зарядки, адаптер, щіточка для очищення, 
масло для ножа



Lead Educator MOSER Artistic Team

Chris Mattick

"KUNO має свою власну лігу. Точність та 

продуктивність цієї машинки просто фантастичні. 

Вона є одним нестримним силовим агрегатом, 

ідеально лежить в руці та чудова в експлуатації!"

BLENDING BLADE – ідеально підходить для блендингу  

0,5–2 мм | 1887-7050

2 топові ножові блоки в комплекті

Сила в моїх руках!

Надзвичайно плоский кут для cтрижки близько до шкіри

Легко створюйте природні переходи завдяки новій зміщеній 

геометрії ріжучих зубців – швидше, ніж при використанні 

ножиць чи стандартних ножових блоків,  ідеально підходить 

для блендингу

Коротка довжина зрізу та делікатна градація:

 від 0,5 до 2 мм за 5 кроків до ідеального результату

MAGIC BLADE – стандартний ножовий блок

 0,7–3 мм | 1854-7506

Легке очищення, швидка заміна

Ідеально підходить для видалення основної маси волосся, 

стрижки поверх гребінця, роботи з мокрим або сухим волоссям

5-рівневе регулювання довжини зрізу від 0,7 до 3 мм

Машинки для стрижки 5

Головний наставник артиcтичної команди MOSER
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Професійна машинка для стрижки для плавного блендингу

CHROM2STYLE BLENDING EDITION

CHROM2STYLE BLENDING EDITION

Номер артикула 1877-0052

Код EAN
Одиниця:   4015110023463 
Ящик:  4015110031451 | 6       шт.

Аксесуари

Особлива гарантія 2 роки на акумулятор

Привід Мотор постійного струму з 
шумоізоляцією,   ~ 5750 об/хв

Час роботи | заряджання До 1 год 45 хв | ~ 1 год 20 хв швидка зарядка

Робоча напруга 100–240 В | 50/60 Гц (адаптер)

Розміри Д/Ш/Г | Вага 178 × 48 × 52 мм | ~ 270 г

Ідеальний інструмент, щоб створювати природні переходи швидше і легше!

Ви отримуєте плавні природні переходи дуже близько до шкіри з чудовою ергономікою. 

BLENDING BLADE – ідеально для блендингу  
0,5–2 мм | 1887-7050

Комбіноване живлення 

LED-індикатор заряду 
акумулятора

Інноваційна ручка - більше 
комфорту та полегшення для 
суглобів

Більше швидкості для швидких і 
точних результатів

Тонка, ергономічна форма

Мотор з чіпом для постійного 
контролю над потужністю

Більше інформації

Бл
ен

ди
нг

 –
 п

ла
вн

і п
ер

ех
од

и
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4 магнітні насадки преміум-класу: 1.5, 3, 4.5, 6 мм, 
підставка для зарядки, адаптер, щіточка для 
очищення, масло для ножа



CHROM2STYLE BLENDING EDITION

" Чоловічі стрижки вимагають виняткової точності. Однак, щоб відповідати моїм 

стандартам ідеальної стрижки, потрібні машинки для стрижки волосся, які 

ідеально пом’якшують переходи та є настільки маневреними й точними, що 

можуть перетворити моє бачення в реальність. Це дуже легко зробити з 

CHROM2STYLE та BLENDING BLADE. Це справжній шедевр для моїх 

шедеврів!"

Я вважаю, що це ідеальне 
рішення для блендингу.

Marina Ulrich
Best German & International Female Barber 2017

Крок за кроком до стильної чоловічої стрижки: Марина демонструє ідеальне виконання "бізнес-стрижки" за допомогою 

CHROM2STYLE BLENDING EDITION та T-CUT:

Перейдіть до бізнес-класу разом з Мариною!

Точність входить в комплект:   
магнітні насадки преміум-класу від 1,5 мм до 6 мм

Додатково доступні для довших зрізів: 

магнітні насадки преміум-класу 9 і 12 мм

* Ви можете знайти повну покрокову інструкцію створення "бізнес-стрижки"

та ще багато іншого для натхнення на нашому сайті.

Крок 1: У верхній частині голови розділіть волосся у формі літери U. Крок 2: Рівномірно стрижіть вздовж 

направляючої лінії,  використовуючи техніку стрижки поверх г ребінця та CHROM2STYLE BLENDING 

EDITION. Крок 3а/  б:  Використовуючи магнітну насадку  преміум-класу ( розмір 4,5 мм) , стрижіть волосся 

навколо шиї у напрямку до потилиці. (Кроки 4–9*)

Машинки для стрижки 7

*

*Марина Ульріх
Найкраща німецька та міжнародна жінка-барбер 2017 року



Професійна машинка для фейдингу

GENIO PRO FADING EDITION

Ніколи не припиняйте створювати фейди! Надвисока швидкість дозволяє стригти швидко та точно.

Постійна швидкість для роботи зі "складним" волоссям та необмежена продуктивність завдяки 2 стандартним 

акумуляторним блокам.

GENIO PRO FADING EDITION

Номер артикула 1874-0053

Код EAN Одиниця:   4015110023128  
Ящик:  4015110031406 |  6 шт.

Аксесуари

Привід Мотор постійного струму, ~ 5750 об/хв

Час роботи| заряджання До 1 год 45  хв| ~ 1 год 20 хв швидка зарядка

Робоча напруга 100–240 В | 50/60 Гц (адаптер)

Розміри Д/Ш/Г | Вага 180 × 47 × 42 мм | ~ 280 г

 2 знімні акумуляторні блоки 
для безперервної роботи

Мотор з чіпом для постійного 
контролю над потужністю

Ергономічний дизайн
для зручності роботи 

LED-індикатор заряду акумулятора

FADING BLADE – ідеально для створення 
фейдів близько до шкіри  
0,5–2 мм | 1887-7020

Більше інформації
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8    Машинки для стрижки

2 стандартні акумуляторні блоки, 4 магнітні насадки 
преміум-класу: 1.5, 3, 4.5, 6 мм, підставка для зарядки, 
адаптер, щіточка для очищення, масло



Enes Dogan

Educator MOSER Artistic Team

"Мені подобається задумка з акумулятором, це означає, 

що я завжди можу працювати і не залежати від розетки. 

Мені імпонує ця гнучкість. Завдяки спеціальному ножу 

FADING BLADE, я можу миттєво згладжувати переходи. 

Ця машинка - ідеальний інструмент для того, щоб швидко і 

легко створювати короткі та точні фейди."

Надзвичайно коротка, 
надзвичайно проста у 
використанні! 

* Ви можете знайти повну покрокову інструкцію створення стрижки "короткий 

сучасний кроп"  та ще багато іншого для натхнення на нашому сайті.

Крок 1: У верхній частині голови виділіть секцію волосся у формі підкови. Крок 2: Підстрижіть область шиї та 

боки за допомогою MOSER GENIO PRO FADING EDITION із закритим ножовим блоком. (Крок3*) Крок 

4: Пропрацюйте контури за допомогою  MMOSER T-CUT. Крок 5: Зробіть фейди в області шиї та збоку 

насадками 3 та 1,5 мм до 0. (Крок 6–7*)

Ця вражаюча стрижка поєднує надзвичайно коротке волосся в області шиї та збоку, яке контрастує з 

м’якою текстурою волосся зверху.

"Короткий сучасний кроп" від MOSER

HAIR CLIPPERS    9

*

*Енес Доган
Наставник артистичної команди MOSER



LI+ PRO 2

Номер артикула 1888-0051

Код EAN Одиниця:  4015110019503 
Ящик: 4015110031550 | 6 шт.

Аксесуари 4 магнітні насадки преміум-класу: 3, 6, 9, 12 мм,  
підставка для зарядки, адаптер, щіточка для 
очищення, масло

Особлива гарантія 2 роки на акумулятор

Привід Мотор постійного струму з шумоізоляцією,  
~ 4100/5200/5600 об/хв

Час роботи | заряджання До 2 год 40 хв | ~ 1 год 20 хв швидка зарядка

Робоча напруга 100–240 В | 50/60 Гц (адаптер)

Розміри Д/Ш/Г | Вага 180 × 47 × 42 мм | ~ 270 г

Розумний дисплей: індикатор 
рівня заряду акумулятора, 
швидкості, масла та очищення

Комбіноване живлення 

Мотор з чіпом для постійного 
контролю над потужністю

Легке очищення та підвищений 
комфорт завдяки цілісному 
корпусу

3 рівня швидкості

DIAMOND BLADE – миється, дезінфікується 
і в 40 разів більше витривалості 
0,7–3 мм | 1854-7023

LI+ PRO 2

           Професійна машинка для стрижки преміум-класу

Працюйте з розумом! Розумний дисплей показує поточну швидкість і стан заряду 

акумулятора. 3 рівня швидкості для будь-якої стрижки та ситуації.

Більше інформації
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10    Машинки для стрижки



Професійна ергономічна машинка для стрижки

CHROM2STYLE

Баланс в усьому!   

Революційна ергономіка перетворить вашу роботу на задоволення. 

CHROM2STYLE BLENDING EDITION

Номер артикула 1877-0050

Код EAN Одиниця:  4015110017929 
Ящик: 4015110031444 | 6 шт.

Аксесуари 4 насувні насадки:  3, 6, 9, 12 мм,  
підставка для зарядки, адаптер, щітка для 
очищення, масло

Особлива гарантія 2 роки на акумулятор

Привід Мотор постійного струму з шумоізоляцією, 
~ 5300 об/хв

Час роботи| заряджання До 2 год | ~ 1 год 20 хв швидка зарядка

Робоча напруга 100–240 В | 50/60 Гц (адаптер)

Розміри Д/Ш/Г | Вага 178 × 48 × 52 мм | ~ 270 г

Перемикач Easy-Grip для інтуїтивно 
зрозумілого керування

Комбіноване живлення 

Мотор з чіпом для постійного 
контролю над потужністю

LED-індикатор заряду акумулятора

Тонка, ергономічна форма

MAGIC BLADE – стандартний ножовий блок  
0,7–3 мм | 1854-7506

Більше інформації
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Професійна універсальна машинка для 
стрижки з 2 акумуляторними блоками

GENIO PRO

Завжди готова до роботи!  

Справляється зі "складним" волоссям завдяки постійному рівню швидкості та 

необмеженій продуктивності.

MAGIC BLADE – стандартний ножовий блок  
0,7–3 мм | 1854-7506

GENIO PRO

Номер артикула 1874-0056

Код EAN Одиниця: 4015110028284 
Ящик: 4015110028291 | 6 шт.

Аксесуари 2 стандартні акумуляторні блоки, 4 
насувні насадки: 3, 6, 9, 12 мм, підставка 
для зарядки, адаптер, щіточка для 
очищення, масло

Привід Мотор постійного струму, ~ 5300 об/хв

Час роботи | заряджання До 2 год | ~ 1 год 20 хв швидка зарядка

Робоча напруга 100–240 В | 50/60 Гц (адаптер)

Розміри Д/Ш/Г | Вага 180 × 47 × 42 мм | ~ 280 г

LED-індикатор заряду 
акумулятора

Мотор з чіпом для постійного 
контролю над потужністю

Ергономічний дизайн для 
зручності роботи

Більше інформації
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Професійна універсальна машинка для стрижки 

CHROMSTYLE PRO

Перевірена класика! 

Найпопулярніша акумуляторна машинка для стрижки MOSER з постійною швидкістю 

для будь-якого типу волосся.

CHROMSTYLE PRO

Номер артикула 1871-0081

Код EAN Одиниця: 4015110019497 
Ящик: 4015110031307 | 6 шт.

Аксесуари 4 насувні насадки: 3, 6, 9, 12 мм, підставка для 
зарядки, адаптер, щіточка для очищення, масло

Інформаційна система Оптична: LED | акустична: звукові сигнали

Привід Мотор постійного струму з шумоізоляцією, 
~ 5000 об/хв

Час роботи | заряджання До 1 год 30 хв | ~ 1 год швидка зарядка

Робоча напруга 100–240 В | 50/60 Гц (адаптер)

Розміри Д/Ш/Г | Вага 178 × 46 × 50 мм | ~ 290 г

Оптичний індикатор рівня 
заряду акумулятора

Комбіноване живлення 

Мотор з чіпом для постійного 
контролю над потужністю

MAGIC BLADE – стандартний ножовий блок 
0,7–3 мм | 1854-7506

Більше інформації

Ви
да

ле
нн

я 
ос

но
вн

ої
 м

ас
и 

во
ло

сс
я 

та
 ф

іл
ір

ув
ан

ня
  –

 
ун

ів
ер

са
ль

ні
 ст

ри
ж

ки

Машинки для стрижки 13



Професійна машинка для стрижки для початківців 

NEO

Ідеальна для новачків!

Досконала професійна машинка для стрижки без компромісів щодо якості.

MAGIC BLADE – стандартний ножовий блок  
0,7–3 мм | 1854-7506

Тонка форма для зручного 
використання

Комбіноване живлення  

Ергономічно збалансоване 
розподілення ваги

LED-індикатор заряду 
акумулятора

NEO

Номер артикула 1886-0051

Код EAN Одиниця:  4015110023166    
Ящик: 4015110031512 | 6 шт.

Аксесуари 4 насувні насадки: 3, 6, 9, 12 мм, адаптер, 
щіточка для очищення, масло

Привід Мотор постійного струму, ~ 5000 об/хв

Час роботи | заряджання До 1 год 30 хв | ~ 2 год

Робоча напруга 100–240 В | 50/60 Гц (адаптер)

Розміри Д/Ш/Г | Вага 174 × 45 × 42 мм | ~ 275 г

Більше інформації
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Головний наставник артистичної команди MOSER 

Chris Mattick

" Використовуючи машинку для стрижки MOSER NEO разом з 

TEXTURIZING BLADE, я отримав ідеальне поєднання для 

досягнення найкращого результату. Для створення точних 

контурів я обрав тример NEOLINER."

Гнучка та проста

*Ви можете знайти повну покрокову інструкцію створення сучасної чоловічої
стрижки та ще багато іншого для натхнення на нашому сайті.

Ідеальний інструмент для вивчення всіх 
універсальних технік стрижки волосся

Крок 1: Розділіть волосся у формі подовженого трикутника у верхній частині голови від маківки до чола. Крок 

2: Зніміть довжину з секцій діагональними рухами назад, використовуючи MOSER NEO та техніку стрижки 

поверх гребінця, щоб зменшити силует голови. Крок 3: Підніміть і відтягніть бічне волосся зверху на голові (не 

трикутник) в сторону у формі коробки і зніміть довжину за допомогою техніки точкового зрізу. (Крок 4–7*)

Машинка для стрижки NEO - це ідеальний інструмент, щоб вивчити всі універсальні техніки стрижки волосся. 

Знімний стандартний ніж MAGIC BLADE можна також замінити на TEXTURIZING BLADE для ще більшої 

креативності у роботі. Мужній,  невимушений і унікальний – це образ сучасного чоловіка з ювілейної колекції 

"Roots" від MOSER. Акценти та яскраві,  сміливі текстури надають більшої індивідуальності образу.

Машинки для стрижки  15
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Найбільш довговічна машинка для 
стрижки з живленням від мережі

PRIMAT

Максимум ефективності!

Надійна машинка з живленням від мережі, яка має ідеальну продуктивність навіть під час 

стрижки густого та афро волосся.

STAR BLADE – професійний ножовий блок з 
нержавіючої сталі
0,7–3 мм | 1230-7710

PRIMAT

Світло-сірий
Номер артикула: 1230-0051

Код EAN одиниці :  4015110000297 
Код EAN ящика: 4015110020639 | 6 шт.

Титан
Номер артикула: 1230-0053

Код EAN одиниці :  4015110006589 
Код EAN ящика: 4015110020646 | 6 шт.

Аксесуари 2 насувні насадки: 4,5 і 9 мм, щітка 
для очищення, масло

Привід Поворотний мотор, ~ 3000 об/хв

Робоча напруга Макс. 15 Вт | 220–240 В | 50/60 Гц  
Професійний шнур ~ 3 м

Розміри Д/Ш/Г | Вага 180 × 67 × 42 мм | ~ 620 г

Потужний і довговічний 
поворотний мотор для 
безперервної роботи

Шнур довжиною 3 м

Механізм регулювання 
довжини зрізу 
MULTICLICK® / 6 позицій

Надзвичайно тихий і 
плавний хід

Титан Світло-сірий

Більше інформації
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Професійна машинка для фейдингу з 
живленням від мережі

PRIMAT FADING EDITION

Безперервний фейдинг! Короткі та чіткі фейди завдяки нульовому 

приляганню. Безшумна і плавна робота без компромісів.

FADING BLADE – для створення фейдів 
близько до шкіри   
0,5–2 мм | 1230-7255

PRIMAT FADING

Номер артикула 1230-0002

Код EAN Одиниця:  4015110028239 
Ящик: 4015110028240 | 6 шт.

Аксесуари 3 насувні насадки: 1,5, 3 і 4,5 мм, щітка 
для очищення, масло

Привід Поворотний мотор, ~ 3000 об/хв

Робоча напруга Макс. 15 Вт | 220–240 В | 50/60 Гц  
професійний шнур ~ 3 м

Розміри Д/Ш/Г | Вага  180 × 67 × 42 мм | ~ 620 г

Механізм регулювання 
довжини зрізу MULTICLICK® / 
6 позицій

Потужний і довговічний 
поворотний мотор для 
безперервної роботи

Надзвичайно довгий 3-метровий шнур

Надзвичайно тихий і 
плавний хід

Більше інформації
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1400-0278 1400-0087

Класична професійна машинка для стрижки 
з живленням від мережі

1400

Професійна класика з 1962 року! 

Найпопулярніша машинка для стрижки MOSER, надійний і міцний інструмент з високою 

продуктивністю.

1400

Бордовий 
Номер артикула:  1400-0050

Код EAN одиниці:   4015110000129 
Код EAN ящика:  4015110020776 | 50 шт.  
Аксесуари:  насадка 4,5 мм, щіточка для 
очищення, масло 

Бордовий 
Номер артикула: 1400-0278 

Код EAN одиниці:  4015110000624 
Код EAN ящика: 4015110030911 | 6 шт. 
Аксесуари: 4 насувні насадки: 4,5, 6, 9, 14 
мм, гребінець,  ножиці, щіточка для 
очищення, масло 

Чорний
Номер артикула: 1400-0087

Код EAN одиниці:  4015110011828 
Код EAN ящика: 4015110020806 | 50 шт. 
Аксесуари: регульована насадка (4–18 мм),  
насадка 4,5 мм, щіточка для очищення, 
масло 

Привід Вібраційний анкерний мотор,  
~ 6000 об/хв

Робоча напруга Макс. 10 Вт | 230 В | 50/60 Гц 
Професійний шнур ~ 2 м 

Розміри Д/Ш/Г | Вага 175 × 69 × 50 мм | ~ 520 г

STAR BLADE – професійний ножовий блок з 
нержавіючої сталі 
0,7–3 мм | 1401-7600

Потужний і міцний вібраційний 
анкерний мотор для надтривалої 
служби

Механізм регулювання довжини 
зрізу MULTICLICK® /  
5 позицій

Більше інформації
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Професійна машинка для фейдингу 
з живленням від мережі

1400 FADING EDITION

Класика в новому форматі! Відома класична машинка для стрижки, виготовлена в 

Німеччині, тепер зі спеціальним ножовим блоком для створення коротких і чітких фейдів.

FADING BLADE – для створення фейдів 
близько до шкіри   
0,5–2 мм | 1406-7320

1400 FADING

Номер артикула 1400-0002

Код EAN Одиниця:  4015110028161 
Ящик: 4015110028178 | 50 шт.

Аксесуари 1 насувна насадка 1,5 мм, щіточка для 
очищення, масло

Привід Вібраційний анкерний мотор, ~ 6000 об/хв

Робоча напруга Макс. 10 Вт | 230 В | 50/60 Гц  
Професійний шнур ~ 2 м

Розміри Д/Ш/Г | Вага 175 × 69 × 50 мм | ~ 520 г

Потужний і міцний 
вібраційний анкерний 
мотор для надтривалої 
служби

Механізм регулювання довжини 
зрізу MULTICLICK® /  
5 позицій

Більше інформації

Ф
ей

ди
нг

 –
 к

ор
от

кі
 ст

ри
ж

ки

Машинки для стрижки 19



Наші шедеври для будь-яких потреб
Ми пропонуємо ідеальну продуктивність та інструменти для кожного етапу стрижки.
Ножовий блок - це основний елемент будь-якої машинки для стрижки і тримера, який є вирішальним 
у досягненні досконалих результатів!

Більш ніж 75-річний досвід у перукарській сфері у поєднанні з німецькою точністю роблять кожен ножовий 
блок MOSER ідеальним інструментом для стилістів.

Основні переваги наших ножових блоків: 

Гострі та м'які

Гострі, як бритва, ріжучі краї 

забезпечують точний зріз, а завдяки 

додатковому поліруванню вони 

надзвичайно м’яко контактують з 

шкірою.

Довга служба

Точне штрихове покриття 

забезпечує мінімальне 

зношування і тривалий термін 

служби.

Легке очищення

Складна функція, яка забезпечує 

просте очищення.

Легке ковзання

Ножовий блок особливо плавно 

ковзає по волоссю завдяки 

оптимальній геометрії.

Швидка заміна 

Ножовий блок прикручений не надто 

міцно. Легке зняття ножа забезпечує 

швидку заміну та очищення.

Спеціальне покриття 

Інноваційне карбонове покриття 

для тривалого терміну служби:  його 

можна мити та дезінфікувати.

Перегляньте відео про DIAMOND BLADE з його інноваційними 

характеристиками.
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MOSER пропонує широкий асортимент ножових блоків для всіх видів стрижок, технік і застосувань. Оберіть 

підходящий ножовий блок, відштовхуючись від ваших індивідуальних вимог.

DIAMOND BLADE

Високоточний ніж з карбоновим покриттям для стандартних 

стрижок на кшталт: видалення основної маси волосся, 

техніки стрижки поверх гребінця та переходів подалі від 

шкіри голови. Можна мити, дезінфікувати, довговічний, 0,7–

3 мм.

Стандартне застосування

MAGIC BLADE

Високоточний ніж для стандартних стрижок на 

кшталт: видалення основної маси волосся, техніки 

стрижки поверх гребінця та переходів подалі від 

шкіри голови, 0,7–3 мм.

Філірування

TEXTURIZING BLADE

Для креативних технік філірування та 

нашарування. 3 рівня інтенсивності.

Блендинг

BLENDING BLADE

Для плавних і природних 

переходів: 0,5–2 мм.

Фейдинг

FADING BLADE

Для точних фейдів близько до 

шкіри: 0,5– 2 мм.

Ножові блоки виготовлені в Німеччині
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Сумісність насадок і ножових блоків з машинками 
для стрижки MOSER 

• для виділення і структурування короткого волосся

•  для надання об'єму довгому волоссю

•  для плавних переходів при стрижці дуже густого волосся

• для створення об’ємних шарів, не змінюючи довжину волосся

• для надання здорового вигляду довгому волоссю  – запобігає появі 

посічених кінчиків

• для стрижки нарощеного волосся

За допомогою важеля регулювання, вбудованого в ножовий блок, можна 

вибрати три положення. Інтенсивність бажаного зрізу можна налаштувати 

індивідуально за допомогою проміжних положень.

TEXTURIZING BLADE – для 
максимально універсального 
використання

MAGIC 
BLADE

DIAMOND 
BLADE

TEXTURIZING 
BLADE

BLENDING 
BLADE

FADING 
BLADE

STAR  
BLADE 

1400

STAR  
BLADE 

PRIMAT

FADING 
BLADE  

1400

FADING 
BLADE  

PRIMAT

Номер артикула: 1854-7506 1854-7023 1854-7042 1887-7050 1887-7020 1401-7600 1230-7710 1406-7320 1230-7255

Швидкозмінні 
ножі:      – – – –

Довжина зрізу: 0,7–3 мм 0,7–3 мм 3 рівні 0,5–2 мм 0,5–2 мм 0,7–3 мм 0,7–3 мм 0,5–2 мм        0,5–2 мм

Ширина ножа: 46 мм 46 мм 46 мм 46 мм 46 мм 46 мм 46 мм 46 мм 46 мм

KUNO  • •  • – – – –

 CHROM2STYLE  
BLENDING EDITION 

• • •  • – – – –

 GENIO PRO 
FADING EDITION

• • • •  – – – –

LI+ PRO 2 •  • • • – – – –

CHROM2STYLE  • • • • – – – –

GENIO PRO  • • • • – – – –

CHROMSTYLE PRO           • • • • – – – –

NEO  • • • • – – – –

PRIMAT – – – – – –  – •

 PRIMAT  
FADING EDITION – – – – – – • – 

1400 – – – – –  – • –

 1400  
FADING EDITION

– – – – – • –  –

у комплекті:    сумісність: •  рекомендовано для найкращих результатів: •
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Насадки та аксесуари до машинок для стрижки

Інноваційний механізм MAGCLICK® 

для зручності використання під час 

роботи, надійне та міцне кріплення до 

ножа. Міцний пластик з мінерального 

скловолокна, закруглені краї насадки: 

кращі результати стрижки, гладке 

ковзання по волоссю, комфорт для 

шкіри. Малі розміри підходять для 

фейдингу.

1801-7030 
у комплекті: 10 
розмір: 1,5 мм

1801-7040 
у комплекті: 10 
розмір: 3 мм

1801-7050 
у комплекті: 10 
розмір: 4,5 мм

1801-7060 
у комплекті: 10 
розмір: 6 мм

1801-7070 
у комплекті: 10 
розмір: 9 мм

1801-7080 
у комплекті: 10 
розмір: 12 мм

Стандартний акумуляторний блокМагнітні насадки преміум-класу

Номер артикула:

1801-7000 1801-7010 1801-7020 1801-7100 1874-7005 

Включає:

3 магнітні насадки преміум-
класу в картонній упаковці: 
1,5, 3, 4,5 мм

3 магнітні насадки преміум-
класу в картонній упаковці: 
6, 9, 12 мм

порожня 
коробка для зберігання 

Робочий час: ~ 1 год 45 хв
Час заряджання: ~ 1 год 20 хв

6 магнітних  насадок  преміум-
класу в коробці для зберігання: 
1,5, 3, 4,5, 6, 9, 12 мм

Сумісність з:

•  усіма машинками для стрижки MOSER з живленням 
від мережі/ від акумулятора

• магнітними  насадками
преміум-класу

• GENIO PRO 
•  GENIO PRO FADING EDITION

1802-7010 
у комплекті: 1
1802-7070 
у комплекті: 50
розмір: 3 мм

1802-7020 
у комплекті: 1
1802-7080 
у комплекті: 50
розмір: 6 мм

1802-7030 
у комплекті: 1
1802-7090 
у комплекті: 50
розмір: 9 мм

1802-7040 
у комплекті: 1
1802-7100 
у комплекті
розмір: 12 мм

1802-7050 
у комплекті: 1
1802-7110 
у комплекті: 50
розмір: 18 мм

1802-7060 
у комплекті: 1
1802-7120 
у комплекті: 50
розмір: 25 мм

Нові насувні насадки Регульована насадка Пластикові насадки Насувні насадкиМеталеві насувні 
насадки 

Номер артикула:

1233-7050 1233-7180 1802-7000 – 1802-7060 1230-5400 1230-7490 – 1230-7640 1881-7000 – 1881-7530

Включає: 1 шт. Розмір 50 шт.          

8 металевих насадок в 
коробці для 
зберігання: 3, 6, 10, 
13, 16,  19, 22 і 25 мм

2 металеві
насадки:  
1,5 і 4,5 мм

1802-7000 Набір в блістері
 1802-7010 – 1802-7060 
див. фото нижче

4–18 мм 1230-7490 / 4,5 мм 
1230-7500 / 6 мм 
1230-7510 / 9 мм 
1230-7630 / 14 мм 
1230-7640 / 19 мм

1881-7500 
1881-7190
1881-7530
1881-7200
1881-7210
1881-7220
1881-7230
1881-7240

1,5 мм
3 мм

4,5 мм
6 мм
9 мм

12 мм 
18 мм
25 мм

1881-7000

1881-7010
1881-7020
1881-7030
1881-7040
1881-7050

1881-7170 набір: 3, 6, 9, 12, 18, 25 мм
Сумісність з:

•  усіма машинками для 
стрижки MOSER

•  усіма машинками для 
стрижки MOSER 

•  1400 
•  1400 

FADING EDITION

•  PRIMAT
•  PRIMAT 

FADING EDITION

•  1400 
•  1400 

FADING EDITION

•  PRIMAT
•  PRIMAT 

FADING EDITION

•  усіма машинками для 
стрижки MOSER 
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Професійний тример преміум-класу

LI+ PRO 2 MINI

Нове покоління! 

Легкий і безшумний з 3 рівнями швидкості. На додачу, його легко чистити.

DIAMOND BLADE –  миється, дезінфікується 
і в 40 разів більше витривалості
0,4 мм | 1584-7230

LI+ PRO 2 MINI

Номер артикула 1588-0051

Код EAN Одиниця:   4015110018896 
Ящик:  4015110031147 | 6   шт.

Аксесуари

Особлива гарантія 2 роки на акумулятор

Привід Мотор постійного струму з шумоізоляцією,  
~ 4500/5600/6000 об/хв

Час роботи | заряджання До 2 год | ~ 1 год 20 хв швидка зарядка

Робоча напруга 100–240 В | 50/60 Гц (адаптер)

Розміри Д/Ш/Г | Вага 132 × 32 × 34 мм | ~ 120 г

3 рівня швидкості для 
індивідуальних потреб

Комбіноване живлення 

Мотор з чіпом для постійного 
контролю над потужністю

Легке очищення та 
підвищений комфорт

Кнопка з вбудованим 
контролем рівня заряду

Більше інформації

То
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1 регульована насадка: 3-6 мм, підставка для 
зарядки, енергозберігаючий мережевий адаптер, 
щіточка для очищення, масло для ножа



Професійний надточний тример

CHROMINI PRO 2

Ще ближче до шкіри!  

Швидше, коротше й акуратніше пропрацювання деталей для чітких контурів, точних ліній 

і форм.

CHROMINI PRO 2

Номер артикула 1591-0064

Код EAN Одиниця:  4015110033264 
Ящик: 4015110033271 | 6 шт.

Аксесуари 1 регульована насадка: 3 - 6 мм, підставка 
для зарядки, адаптер, щіточка для 
очищення, масло

Інформаційна система Оптична: LED | акустична: звукові сигнали

Привід Мотор постійного струму з 
шумоізоляцією,  ~ 7000 об/хв

Час роботи | заряджання До 1 год 25 хв | ~ 2 год швидка зарядка

Робоча напруга 100–240 В | 50/60 Гц (адаптер)

Розміри Д/Ш/Г | Вага 142 × 32 × 32 мм | ~ 130 г

U-BLADE – для надточних контурів
0,3 мм | 1584-7280

LED-індикатор заряду 
акумулятора

Працює від акумулятора

Високоефективний мотор - 
швидкі та надзвичайно точні 
результати

Ергономічний, дуже легкий і тихий

Більше інформації

Н
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Професійний Т-подібний тример 

T-CUT

Надайте форму будь-якій стрижці!  

Широкий акумуляторний тример, що забезпечує швидку та точну роботу, рівніші краї та 

широку окантовку. 

T-BLADE –  ідеально для окантовки близько до шкіри 
0,4 мм | 1584-7161

T-CUT

Номер артикула 1591-0070

Код EAN Одиниця:  4015110015109 
Ящик: 4015110020998 | 6 шт.

Аксесуари Підставка для зарядки, адаптер, щіточка 
для очищення, масло

Привід Мотор постійного струму з шумоізоляцією, 
~ 6400 об/хв

Час роботи| заряджання До 1 год | ~ 2 год швидка зарядка

Робоча напруга 100-240 В, 50/60 Гц (адаптер)

Розміри Д/Ш/Г | Вага 142 × 32 × 32 мм | ~ 135 г

Працює від акумулятора

Високоефективний мотор - 
швидкі та надзвичайно точні 
результати

LED-індикатор заряду 
акумулятора

Ергономічний, дуже легкий і тихий

Більше інформації
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Професійний тример для початківців

NEOLINER

Ідеальний тример для початкового рівня! 

Ідеальний професійний тример без компромісів, коли йдеться про акуратні контури та деталі.

NEOLINER

Номер артикула 1586-0051

Код EAN Одиниця:  4015110023081 
Ящик: 4015110031116 | 6 шт.

Аксесуари 1 регульована насадка: 3 - 6 мм, адаптер, 
щіточка для очищення, масло

Інформаційна система Оптична: LED | акустична: звукові сигнали

Привід Мотор постійного струму з шумоізоляцією,  
~ 5350 об/хв

Час роботи | заряджання До 1 год 40 хв | ~ 2 год швидка зарядка

Робоча напруга 100-240 В, 50/60 Гц (адаптер)

Розміри Д/Ш/Г | Вага 148 × 33 × 33 мм | ~ 135 г

LED-індикатор заряду 
акумулятора

Комбіноване живлення 

Надзвичайно легкий і тихий

MAGIC BLADE – професійний 
ножовий блок з нержавіючої сталі
0,4 мм | 1590-7001

Ергономічне розподілення 
ваги та тонка форма

Більше інформації
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Професійний тример з живленням від мережі

1400 MINI

Надійний – стійкий – довговічний!  Найміцніший професійний тример з живленням від мережі, постійною 

максимальною ефективністю та нульовим приляганням.

STAR BLADE – професійний
ножовий блок з хромованої нержавіючої сталі 
0,3 мм | 1411-7000

Надзвичайно легкий

Потужний і довговічний мотор 
для безперервної роботи 

Надзвичайно тихий і 
плавний хід

Чорний Бордовий

1400 MINI

Чорний
Номер артикула: 1411-0087

Код EAN одиниці:  4015110012122 
Код EAN ящика: 4015110020882 | 20 шт.

Бордовий
Номер артикула: 1411-0050

Код EAN одиниці:  4015110011248 
Код EAN ящика: 4015110020844 | 20 шт.

Аксесуари 1 регульована насадка: 3 - 6 мм, щіточка 
для очищення, масло

Привід Поворотний мотор, ~ 3000 об/хв

Робоча напруга 220–240 В | 50/60 Гц,  
професійний шнур ~ 2 м

Розміри Д/Ш/Г | Вага 136 × 41 × 35 мм | ~ 190 г

1400 MINI

 Т
оч
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STAR BLADE – професійний ножовий 
блок з хромованої нержавіючої сталі
 0,3 мм | 1411-7000

Надзвичайно легкий

Потужний і довговічний 
мотор для безперервної 
роботи 

Надзвичайно тихий і 
плавний хід

PRIMAT MINI

Номер артикула 1411-0052

Код EAN Одиниця:  4015110012672 
Ящик: 4015110020868 | 20 шт.

Аксесуари 1 регульована насадка: 3 - 6 мм, щіточка 
для очищення, масло

Привід Поворотний мотор, ~ 3000 об/хв

Робоча напруга 220–240 В | 50/60 Гц, професійний 
шнур ~ 2 м

Розміри Д/Ш/Г | Вага 136 × 41 × 35 мм | ~ 190 г

Професійний тример з живленням від мережі

PRIMAT MINI

Надійний – стійкий – довговічний! Найміцніший професійний тример з живленням від мережі, постійною 

максимальною ефективністю та нульовим приляганням.

PRIMAT MINI
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Ножові блоки виготовлені в Німеччині

MOSER пропонує широкий асортимент ножових блоків для всіх видів стрижок, технік і застосувань. Для 

індивідуальних потреб доступні різні ножові блоки.

Контури

Знімні ножі для тримерів:  

Надзвичайно витончені контури та точні краї. Для окантовки близько до шкіри, вирівнювання та пропрацювання 

деталей: 0,3–0,4 мм.

З або без карбонового покриття T-подібна форма для широкої 
окантовки

Ультракороткий зріз 

все одно комфортний 

для шкіри

Гострі та м'які

Гострі, як бритва, ріжучі краї 

забезпечують точний зріз, а завдяки 

додатковому поліруванню вони 

надзвичайно м’яко контактують з 

шкірою.

Швидка заміна

Ножовий блок прикручений не 

надто міцно. Легке зняття ножа 

забезпечує швидку заміну та 

очищення.

Наші шедеври для будь-яких вимог
Ми пропонуємо ідеальну продуктивність та інструменти для кожного етапу стрижки.

Ножовий блок - це основний елемент будь-якої машинки для стрижки і тримера, який є вирішальним для 

досягнення досконалих результатів!

Більш ніж 75-річний досвід у перукарській сфері у поєднанні з німецькою точністю роблять кожен ножовий 

блок MOSER ідеальним інструментом для стилістів.
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Сумісність насадок і ножових блоків з тримерами  
MOSER

Легке очищення

Складна функція, яка забезпечує 

просте очищення.

Спеціальне покриття

Інноваційне карбонове покриття для 

тривалого терміну служби: його 

можна мити та дезінфікувати.

*Для найкращого результату ми рекомендуємо використовувати тримери з найвищими обертами.

U-BLADE* MAGIC BLADE DIAMOND BLADE T-BLADE STAR BLADE VARIO  
ATTACHMENT COMB

Номер артикула: 1584-7280 1590-7001 1584-7230 1584-7161 1411-7000 1590-7050

Швидкозамінні 
ножі:    

регулюється до  
нульового прилягання –

Довжина зрізу: 0,3 мм 0,4 мм 0,4 мм 0,4 мм 0,3 мм 3–6 мм

Ширина ножа: 32 мм 32 мм 32 мм 40 мм 32 мм –

LI+ PRO 2 MINI • •  • – •

CHROMINI PRO 2  • • • – •

T-CUT • • •  – •

NEOLINER •  • • – •

1400 MINI – – – –  •

– –  •PRIMAT MINI        – –

у комплекті:    сумісність: •  рекомендовано для найкращих результатів: •
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7.6 см 6.5 см

"клацни і поверни"

"клацни і поверни"

7.6 см 6.5 см

Компактний професійний фен 
для волосся преміум-класу, 
2200 Вт

VENTUS PRO

VENTUS PRO

Номер артикула 4352-0050

Код EAN
Одиниця:  4015110034506 
Ящик: 4015110034513 | 6 шт.

Аксесуари 2 професійні насадки з механізмом "клацни і 
поверни", знімний фільтр з високоякісної сталі

Потік повітря | швидкість повітря ~ 103 м3/год | ~ 165 км/год

Безпека Захисний термостат / захист від перегріву

Тип роботи 3 рівня нагрівання, холодний обдув, 2 швидкості

Технологія Турмалін генерує живильні іони та ніжне 
інфрачервоне тепло для блискучого, здорового 
волосся – з антистатичним ефектом

Привід 2200 Вт, міцний колекторний мотор змінного струму

Робоча напруга 2200 Вт | 220–240 В~ | 50/60 Гц

Шнур Професійний шнур довжиною 3 м з петлею для підвішування 

Розміри Д/Ш/Г | Вага 215 × 80 × 245 мм | ~ 515 г

Класичний професійний 
фен для волосся, 2000 Вт

EDITION PRO 2

EDITION PRO 2

Номер артикула 4332-0050

Код EAN
Одиниця:  4015110034483 
Ящик: 4015110034490 | 6 шт.

Аксесуари 2 професійні насадки з механізмом "клацни і 
поверни" – обидві з системою "Over-Air-System" | 
знімний фільтр з високоякісної сталі

Потік повітря| швидкість повітря ~ 92 м3/год | ~ 150 км/год

Безпека Захисний термостат / захист від перегріву

Тип роботи 3 рівня нагрівання, холодний обдув, 2 швидкості

Технологія
Живильні іони та ніжне інфрачервоне тепло для 
блискучого, здорового волосся – з антистатичним 
ефектом

Привід 2000 Вт, міцний колекторний мотор змінного струму

Робоча напруга 2000 Вт | 220–240 В~ | 50/60 Гц

Шнур Професійний шнур довжиною 3 м з петлею для підвішування 

Розміри Д/Ш/Г | Вага 235 × 90 × 245 мм | ~ 485 г

для довгого волосся стандартна

для довгого волосся стандартна
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Міцний професійний фен для 
волосся

PROTECT

PROTECT

Номер артикула 4360-0050

Код EAN
Одиниця:  4015110009405 
Ящик: 4015110021308 | 12 шт.

Аксесуари 1 професійна стандартна насадка,  
1 професійна насадка для довгого 
волосся, знімний фільтр

Потік повітря ~ 84 м3/год

Безпека Захисний термостат / захист від перегріву

Тип роботи 3 рівня нагрівання, холодний обдув, 2 швидкості

Привід До 1500 Вт, міцний колекторний мотор змінного струму 

Робоча напруга 1500 Вт | 220–240 В ~ | 50/60 Гц

Шнур Професійний шнур довжиною 2,8 м з петлею для підвішування

Розміри Д/Ш/Г | Вага 240 × 90 × 220 мм | ~ 570 г

Додатково доступні 

Аксесуари

Регулярно очищайте задній фільтр вашого фена 

MOSER. Зніміть задній фільтр і за допомогою 

маленької щітки видаліть забруднення.

Дифузор для укладки  
4360-7000 
сумісний з: 
PROTECT

Дифузор для укладки 
4352-7020 
сумісний з: 
VENTUS PRO EDITION 
PRO 2

Насадка-гребінь 
4340-7000 
сумісна з: 
PROTECT

Тримач для фена  
0092-6560

стандартна      для довгого волосся

Універсальний дифузор  
4300-7910
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CERALINE

Номер артикула 4466-0051

Код EAN
Одиниця:  4015110022763 
Ящик: 4015110031802 | 12 шт.

Нагрівальні пластини Ширина: 25 мм,  довжина: 100 мм
Закруглені, ультрадовгі плаваючі пластини для 
укладки з керамічно-турмаліновим покриттям

Надкороткий час нагріву 25 сек

Робоча температура 150–230 °C за 5 кроків за допомогою сенсорного дисплею

Режим сну Безпечне вимкнення через 60 хв 

Робоча напруга 43–47 Вт | 110–240 В | 50/60 Гц

Шнур
Професійний шнур, що крутиться, довжиною 
2,7 м з петлею для підвішування

Вага ~ 210 г

Професійний випрямляч 
для волосся преміум-класу

CERALINE

Професійний керамічний 
випрямляч для волосся

CERASTYLE PRO

CERASTYLE PRO

Чорний
Номер артикула: 4417-0050

Код EAN одиниці:  4015110011682 
Код EAN ящика: 4015110017660 | 12 шт.

Білий
Номер артикула: 4417-0051

Код EAN одиниці:  4015110011675 
Код EAN ящика: 4015110018971 | 12 шт.

Нагрівальні пластини Ширина: 24 мм, довжина: 90 мм 
Закруглені плаваючі пластини для 
укладки з керамічним покриттям

Час нагріву 30 сек

Робоча температура 150–230 °C 

Режим сну Безпечне вимкнення через 60 хв

Робоча напруга 40 Вт | 220–240 В | 50/60 Гц

Шнур
Професійний шнур, що крутиться, довжиною 
2,8 м з петлею для підвішування

Вага ~ 210 г

Сенсорний дисплей

ЧорнийБілий

Блискуче, шовковисте волосся
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CERASTYLE MINI

Номер артикула 4480-0050

Код EAN
Одиниця:  4015110008460 
Ящик: 4015110018964 | 24 шт.

Аксесуари Термостійка дорожня сумка

Нагрівальні пластини Ширина: 13 мм, довжина: 60 мм
Керамічно-турмалінове покриття

Час нагріву 60 сек

Робоча температура 180 °C

Робоча напруга 20 Вт| 110–240 В | 50/60 Гц

Шнур Професійний шнур, що крутиться, довжиною 2,5 м

Вага ~ 60 г

Професійний міні-
випрямляч для волосся

CERASTYLE MINI

Професійні керамічні щипці-гофре

MAXSTYLE

MAXSTYLE

Номер артикула 4415-0053

Код EAN
Одиниця: 4015110027515 
Ящик: 4015110027522 | 12 шт.

Нагрівальні пластини Ширина: 24 мм, довжина: 90 мм
Тонкі плаваючі пластини з керамічним покриттям

Час нагріву 30 сек

Робоча температура ~ 150–230 °C

Режим сну Безпечне вимкнення через 60 хв

Робоча напруга 40 Вт | 220–240 В | 50/60 Гц

Шнур
Професійний шнур, що крутиться, довжиною 
2,8 м з петлею для підвішування

Вага ~ 365 г

Легендарні образи, 
максимальний об'єм

Продукти для укладки, такі як лаки, олії або креми, можуть залишатися на поверхні 
випрямляча чи щипців для завивки. Від’єднайте інструмент від мережі та зачекайте, поки він 
охолоне. Час від часу очищайте охолоджені поверхні вологою бавовняною серветкою. Дайте 
висохнути протягом декількох годин, перш ніж знову починати роботу. i
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Професійні щипці для завивки 
з титановим покриттям

TITANCURL

Конусна плойка з 
титановим покриттям

CURLPRO 2

CURLPRO 2

Номер артикула 4437-0050

Код EAN Код EAN одиниці:  4015110015185 
Код EAN ящика: 4015110018995 | 12 шт.

Звуження корпуса Ø від 25 мм до Ø 13 мм

Час нагріву 30 сек

Робоча температура 80–210 °C 

Режим сну Безпечне вимкнення через 60 хв

Робоча напруга 45–50 Вт | 100–240 В | 50/60 Гц

Шнур Професійний шнур, що крутиться, довжиною 2,5 м

Вага ~ 150 г без шнура

Легке регулювання температури 

за допомогою LCD-дисплею

TITANCURL

Ø  19 мм 
Номер артикула: 4443-0050

Код EAN одиниці: 4015110017943 
Код EAN ящика: 4015110021384 | 12 шт.

Ø  25 мм 
Номер артикула: 4444-0050

Код EAN одиниці: 4015110017950 
Код EAN ящика: 4015110021391 | 12 шт.

Ø  32 мм
Номер артикула: 4445-0050

Код EAN одиниці: 4015110017967 
Код EAN ящика:  4015110021407 | 12 шт.

Час нагріву 60 сек

Робоча температура 80–210 °C за 6 кроків

Режим сну Безпечне вимкнення через 60 хв

Робоча напруга 40 Вт | 220–240 В | 50/60 Гц

Шнур Професійний шнур, що крутиться, довжиною 2,7 м

Вага (Ø 19, 25, 32 мм) ~ 225 г | ~ 315 г | ~ 340 г

У комплекті: 1 термозахисна 

рукавичка для укладки

Продукти для укладки, такі як лаки, олії або креми, можуть залишатися на поверхні 
випрямляча чи щипців для завивки. Від’єднайте інструмент від мережі та зачекайте, поки він 
охолоне. Час від часу очищайте охолоджені поверхні вологою бавовняною серветкою. Дайте 
висохнути протягом декількох годин, перш ніж знову починати роботу.i

Ø  32 мм

Ø  25 мм

Ø  19 мм
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MOBILE SHAVER

Номер артикула 3615-0051

Код EAN
Одиниця: 4015110007760 
Ящик: 4015110018384 | 48 шт.

Аксесуари Додатковий ніж та сіточка для гоління, а також 
дорожній чохол для економії місця

Інформаційна система LED-індикатор зарядки

Час роботи | заряджання До 0 год 45 хв | ~ 8 год

Довжина зрізу 0,2 мм видаляє будь-яку щетину

Робоча напруга 3 Вт | 220–230 В | 50/60 Гц

Розміри Д/Ш/Г | Вага 46 × 100 × 20 мм | ~ 90 г

Бездротова електробритва

MOBILE SHAVER

Тример для носа та вух

SENSO

SENSO

Номер артикула 4900-0050

Код EAN
Одиниця:  4015110014539 
Ящик: 4015110016038 | 6 шт.

Аксесуари Футляр для зберігання та захисний ковпачок

Привід Працює від батарейки (1× AAA)

Ріжуча система Поворотна ріжуча система з нержавіючої сталі

Розміри Д/Ш/Г | Вага 15 × 134 × 15 мм | ~ 35 г з батарейкою

Професійна фен-щітка 
преміум-класу

AIRSTYLER PRO

AIRSTYLER PRO

Номер артикула 4550-0050

Код EAN Код EAN одиниці:  4015110035800 
Код EAN ящика: 4015110035817 | 6 шт.

Аксесуари 3 термічні круглі щітки Ø 25, 30, 38 мм
 30 мм з висувними щетинками

Тип роботи 2 рівні швидкості та температури, режим охолодження

Безпека Захисний термостат / захист від перегріву

Робоча напруга 1100 Вт | 120–240 В | 50/60 Гц

Шнур Професійний шнур довжиною 2,8 м з петлею для підвішування

Вага ~ 240–270 г без шнура М’яке сушіння та укладка

3 змінні насадки
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Накидка в смужку

135 × 150 см | 0092-0146

Перукарська накидка

 135 × 150 см | 0092-6231

Розпилювач для води 

0092-6400

Розпилювач для води 

FLAIROSOL® 

0092-6240

Тримач для машинки для стрижки

0092-6035

Професійні аксесуари
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Ви можете знайти інші аксесуари та багато чого для натхнення на 

нашому веб-сайті.

Міні-щітка для фейду  

0092-6330

Щітка для шиї 

0092-6380

Зажим для волосся 

4 шт. 

0092-0131

Рушник

Перукарська якість

100 × 48 см | 0092-6430

Велика сумка для 

інструментів  

0092-6185

Гребінець для стрижки 

0092-6310

Щітка для шиї дерев'яна 

0092-6381

Coming soon!
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Використовуйте охолоджуючий спрей BLADE ICE для 
очищення та охолодження ножового блока– по можливості 
після кожної стрижки!i

Спеціальне масло для ножів 

Для професійного догляду за 

ножовими блоками.

Об'єм: 200 мл

1854-7935

Очищення та обслуговування машинок 
для стрижки та тримерів
Змащення та технічне обслуговування зменшують тертя, теплоутворення та зношування ножів, захищають 

від зовнішніх впливів і продовжують термін служби приладу. Нехтування обслуговуванням спричиняє 

зношування приводу та трансмісії, а також скорочує час роботи акумулятора та ефективність різання! 

Очищуйте і змащуйте ножовий блок після кожної стрижки, якщо це можливо, але не менш ніж 1 раз на день!

Крок 1: Зніміть ножовий блок. Крок 2: Очистіть ніж щіточкою. Щоб видалити волоски між ножом і зубцями, 

натисніть на кнопку "Легке очищення". Крок 3: Видаліть усі волоски з корпусу та внутрішньої частини корпусу 

приладу. Крок 4: Поставте ножовий блок назад на машинку для стрижки. Крок 5: Продезінфікуйте. Крок 6: 

Змастіть в 5 точках. Крок 7: Увімкніть машинку для стрижки, щоб рівномірно розподілити масло.

Охолоджуючий спрей BLADE ICE 

Високоефективний спрей 4в1, який 

забезпечує миттєве охолодження, 

змащування й очищення ножів 

машинки для стрижки та запобігає 

корозії.

Об'єм: 400 мл  

2999-7900
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Натхнення 
Мотивація 
Навчання

Майстри від нас,  
тренінги для вас:  
академія MOSER 

А ви знали? Ми не лише забезпечуємо високоякісними професійними                                   
перукарськими інструментами, але й пропонуємо цікаві та надихаючі семінари.

Академія MOSER підтримає вас і ваш талант, надавши спеціальну пропозицію: курси з 

натхненними наставниками, найкращі інструменти та найновіші зачіски. Обирайте між 

інтенсивним тренінгом чи цікавими майстер-класами. Вибрані наставники MOSER навчать вас 

особливим технікам і прийомам, які піднімуть ваші вміння на новий рівень.

Для отримання додаткової інформації відвідайте наш веб-сайт:
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WAHL GmbH 
Роггенбахвег 9 
78089 Унтеркірнах
Німеччина

WAHL GmbH
Віллінгерштрасе 4
D-78112 Занкт-Георген
Німеччина (дійсна з червня 2022)

Ми не несемо відповідальності за будь-які друкарські помилки. Можливе внесення змін без попередження. Всі права захищені. 
Зображення продукції та вказані комплекти поставки можуть відрізнятися від продукції через постійне вдосконалення продукції.

Your expert in  
professional hair clippers

      since 1946 *

*Ваш експерт з професійних машинок для 
стрижки волосся з 1946 року




