Pielęgnacja urody / Beauty care
2015 / 2016

Dla niej / For her
Zaprojektowane z myślą o zaspokojeniu wygody w działaniu, zarówno w domu jak i w podróży, urządzenia Thomson z serii Beauty Care, posiadają wszelkie zalety, by zaspokoić
oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników. Dzięki funkcji jonizacji, zapobiegającej
elektryzowaniu się włosów i przesuszaniu naczyń włosowatych, nawet najbardziej niesforne
włosy odzyskają swoją elastyczność i miękkość. Oferując produkty w różnych dziedzinach
pielęgnacji włosów i ciała, takich jak suszenie i modelowanie włosów, usuwanie włosków,
oferta produktów Thomson spełnia wszelkie potrzeby w sferze pielęgnacji urody.
Designed to ensure comfortable grip, at home or when travelling, the Thomson Beauty Care
appliances have all the assets to satisfy the most demanding consumers. With the ionic
function to avoid the static electricity and dehydration even the most unruly hair will find a ll
their softness and suppleness.
With a position in segments of the market like hair drying, brushing, curling or smoothing, dry
or wet shaving, the Thomson range covers widely the women beauty care needs.
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Dla niego / For him
Thomson dba również o pielęgnację ciała mężczyzn dzięki nowej gamie trymerów i golarek. W domu czy w podróży, dzięki urządzeniom przewodowym lub akumulatorowym,
z wieloma głowicami golącymi, z możliwością pracy na mokro, będziesz cieszyć się ich
precyzją i skutecznością!
Thomson covers the hair care for men thanks to his new range of trimmers and shavers.
At home or when travelling, with wire or wireless, with one or three washable heads, you
will enjoy the precision and optimum performance !
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For her

P odgrzewana szczotka
do modelowania
Hot Air Styler

Dla niej / For her

Dla niej

THHS06979
PL

EN

Moc : 1000 - 1200W

Power : 1000 - 1200W

Dwie prędkości obrotów

Number of speed : 2

Trzy ustawienia temperatury modelowania

Number of heat level : 3

Funkcja chłodnego nawiewu

Cool shot function

Długość przewodu : 1.5m

Cable length : 1.5m

Podświetlany wskaźnik zasilania

Power indicator light

Obrotowe połączenie przewodu 360°

360° rotating cable

Akcesoria : płaska szczotka do prostowania,

Accessories : Half brush, Point brush,
styling concentrator

obrotowa termoszczotka, koncentrator

Kod EAN : 3254762006979
Ilość/40’HQ : 3000 szt.

dla precyzyjnego modelowania
5

S uszarka do włosów
Hair dryer

Nawilżanie + ochrona przed
elektryzowaniem włosów

THHD07006

Dla niej / For her

Dla niej / For her

Moisturizing + anti-static

PL

Moc : 1800 - 2200W
Funkcja pielęgnacji jonowej
Dwie szybkości nawiewu
Trzy ustawienia temperatury suszenia
Funkcja chłodnego nawiewu
Długość przewodu sieciowego : 1.5m
Koncentrator nawiewu i dyfuzor modelujący
Wymienny filtr wlotu powietrza
EN

Power : 1800 - 2200W
Ionic function
Number of speed : 2
Number of heat level : 3
Cool shot function
Cable length : 1.5m
With styling concentrator and diffuser
Removable air inlet filter

Kod EAN : 3254762007006
Ilość/40’HQ : 3000 szt.
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Dla niej / For her

P odróżna suszarka do włosów
Travel hair dryer

Dla niej / For her

S uszarka do włosów
Hair dryer

Składany uchwyt
Foldable handle

THHD06962
PL

Moc : 1000 - 1200W
Dwie szybkości nawiewu
Dwa ustawienia temperatury nawiewu
Składany uchwyt
Długość przewodu sieciowego : 1.5m
Koncentrator nawiewu
THHD06993

EN

Power : 1000 - 1200W
Number of speed : 2

PL
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Moc : 1600 - 1800W

EN

Dwie szybkości nawiewu

Power : 1600 - 1800W

Trzy ustawienia temperatury suszenia

Number of speed: 2

Funkcja chłodnego nawiewu

Number of heat level : 3

Długość przewodu sieciowego : 1.5m

Cool shot function

Koncentrator nawiewu i dyfuzor

Cable length : 1.5m

modelujący

With styling concentrator and diffuser

Kod EAN : 3254762006993

Kod EAN : 3254762006962

Wymienny filtr wlotu powietrza

Removable air inlet filter

Ilość/40’HQ : 3000 szt.

Ilość/40’HQ : 3000 szt.

Number of heat level : 2
Foldable handle
Cable length : 1.5m
With styling concentrator
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THHC06986

THHC07389

10

Dla niej / For her

Prostownica do włosów 3 w 1
Hair straightener 3 in 1

Dla niej / For her

P rostownica do włosów
Hair straightener

PL

EN

PL

EN

Płytka ceramiczna 75,5 x 45mm

Ceramic Plate 75,5 x 45mm

Temperatura maksymalna 200°C

Max Temperature : 200°C

Temperatura maksymalna 200°C

Max temperature 200°C

Płytki z powłoką ceramiczną

Ceramic plate

Krótki czas nagrzewania : 30 sec.

Fast Heating : 30 sec.

Trzy wymienne płytki

Changeable plates : 3

Obrotowe połączenie przewodu 360°

Rotating cable 360°

Obrotowe połączenie przewodu 360°

360° rotating cable

Blokada uchwytu

Slide Release button

Kod EAN : 3254762006986

Długość przewodu sieciowego : 1,5m

Length of cable : 1.5m

Moc : 30W

Power : 30W

Ilość/40’HQ : 3000 szt.

Podświetlany wskaźnik zasilania

Indicator light

Kod EAN : 3254762007389

Moc : 25W

Power : 25W

Ilość/40’HQ : 3000 szt.
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Lokówka
Hair curler

Dla niej / For her

Dla niej / For her

Lokówka
Hair curler

THHC07396
PL

Temperatura maksymalna : 200°C
Wałek z powłoką ceramiczną
Średnica wałka : 19mm
Obrotowe połączenie przewodu 360°
Podstawka zabezpieczająca
Długość przewodu sieciowego : 1,5m
Podświetlany wskaźnik zasilania
Moc : 40W
EN

Max temperature : 200°C
Ceramic coating
Size of curling tong : 19mm
360° rotating cable
Integrated stand feet
Length of cable : 1.5m
Indicator light
Power : 40W
THHC07402
Kod EAN : 3254762007396
Ilość/40’HQ : 3000 szt.
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PL

EN

Temperatura maksymalna : 200°C

Max Temperature : 200°C

Wałek z powłoką ceramiczną

Ceramic Coating

Średnica wałka : 25mm

Size of curling tong : 25mm

Obrotowe połączenie przewodu 360°

360° rotating cable

Podstawka zabezpieczająca

Integrated stand feet

Długość przewodu sieciowego : 1,5m

Length of cable : 1.5m

Podświetlany wskaźnik zasilania

Indicator light

Kod EAN : 3254762007402

Moc : 45W

Power : 45W

Ilość/40’HQ : 3000 szt.
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G olarka

Akumulatorowa

Głowica goląca zmywalna

Na mokro i na sucho

Zmywalna głowica goląca

Na mokro i na sucho

Rechargeable

Water washable head

Wet and dry

Water washable head

Wet and dry

Dla niej / For her

Dla niej / For her

Waterproof shaver

Podróżna golarka
Travel shaver

THSH07419
PL

Golarka akumulatorowa
Czas pracy : 30 min
Pielęgnacja na mokro i na sucho
Czas powtórnego ładowania : 10h

THSH07426

Głowica goląca z możliwością mycia

PL

Wodoodporna (IPX 5)

Typ baterii :

Akcesoria : 1 mała szczoteczka do

2 x «AA» R06 (nie znajdują się w zestawie)

konserwacji, 1 nasadka zabezpieczająca

Pielęgnacja na mokro i na sucho

głowicę, 1 zasilacz

Głowica goląca z możliwością mycia
Wodoodporna (IPX 5)
Akcesoria : 1 mała szczoteczka do konserwacji

EN

Rechargeable

EN

30 minutes using time

2 x «AA» R06 dry batteries

Wet & dry

operation (not included)

10 hours charging time

Wet & Dry

Water washable head

Water washable head

Waterproof (IPX5)

Waterproof (IPX5)

Accessories : 1 cleaning brush, 1 protec-

Accessorie : 1 cleaning brush

tion cap, 1 adapter.
Kod EAN : 3254762007426
Kod EAN : 3254762007419

Ilość/40’HQ : 3000 szt.

Ilość/40’HQ : 3000 szt.
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Dla niego

For him

Akumulatorowa strzyżarka do włosów
Rechargeable hair clipper

Długość cięcia :
3/5,5/8/10,5/13/15,5/18mm

Accessories : barber comb,
scissors, cleaning brush

Dla niej / For her

Dla niego / For him

Cutting lenghts :
3/5,5/8/10,5/13/15,5/18mm

Akcesoria : grzebień fryzjerski,
nożyczki, szczoteczka do
konserwacji

Baza dokująca

Łatwa w konserwacji

Rechargeable hair clipper

Easy cleaning

THSH07013
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PL

EN

Obsługo bezprzewodowa

Works with or without cord

Ostrza ze stali szlachetnej

Stainless steel blade

Baza dokująca

Charging base

Czas powtórnego ładowania : 8 h

8 hours charging time

Czas pracy autonomicznej : 40mn

40 minutes using time

7 nasadek regulujących długość cięcia :

7 comb attachments for a cutting height :

3 / 5,5 / 8 / 10,5 / 13 / 15,5 / 18mm

3 / 5,5 / 8 / 10,5 / 13 / 15,5 / 18mm

Akcesoria : 1 grzebień fryzjerski, 1 nożyczki,

Accessories : 1 barber comb, 1 scissor,

Kod EAN : 3254762007013

Mała szczoteczka do konserwacji

1 cleaning brush

Ilość/40’HQ : 3000 szt.
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Strzyżarka do włosów
Hair clipper

G olarka z 3 obrotowymi głowicami
3 rotating and floating heads shaver

Wysuwany trymer

Głowice zmywalne

Pop-up trimmer

Washable heads

360° technologia podwójnych noży

Golenie precyzyjne

360° technology dual blade

Close shave

Szybkie ładowanie

Pielęgnacja na mokro i na sucho

Fast charging

Wet and dry

3 elastyczne głowice obrotowe

Uniwersalne zasilanie

3 heads rotating and floating

Universal voltage

4 nakładki strzyżące : 3 / 6 / 9 / 12mm

Dla niego / For him

Akcesoria : grzebień fryzjerski, nożyczki,
Szczoteczka do konserwacji

Dla niego / For him

4 comb attachments : 3 / 6 / 9 / 12mm

Accessories : barber comb, scissors,
cleaning brush

Regulacja długości cięcia w uchwycie
Depth of cut adjustment handle

Funkcja delikatnego cieniowania
Thinning cut function

THSH07433
THSH07020
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PL

EN

PL

EN

3 obrotowe głowice golące

3 head Rotary Shaver

Ostrza ze stali nierdzewnej

Stainless steel blade

Głowice zmywalne

Washable head

Dźwignia zmiany długości cięć ostrzy w uchwycie Lever of adjustment of the height of blades

Czas ponownego ładowania : 1h

Fast charging : 1h

Funkcja delikatnego cieniowania włosów

Thinning cut function

Głowice golące typu Float

3 head rotating and floating

4 nasadki regulujące długość stzryżenia :

4 comb attachments for a cutting height :

Technologia podwójnych noży 360°

360° technology dual blade

3 / 6 / 9 / 12mm

3 / 6 / 9 / 12mm

Golenie precyzyjne

Close shave

Akcesoria : grzebień fryzjerski, nożyczki, mała

Accessories : barber comb, scissors,

Kod EAN : 3254762007020

Pielęgnacja na mokro lub na sucho

Wet and dry

Kod EAN : 3254762007433

szczoteczka do konserwacji

cleaning brush

Ilość/40’HQ : 3000 szt.

Wysuwany trymer

Pop-up trimmer

Ilość/40’HQ : 3000 szt.
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G olarka foliowa
Floating head shaver

Washable head (IPX 4)

Wet & dry

Dopasowuje się do konturów twarzy

360° technologia podwójnych noży

Adjusts to every curve of your face

360° technology dual blade

Zasilanie uniwersalne

Precyzyjne golenie

Universal voltage

Close shave

Dla niego / For him

Na mokro I na sucho

Dla niego / For him

Zmywalne głowice golące (IPX 4)

G olarka obrotowa z dwoma
elastycznymi głowicami
Rotary Shaver with floating dual-head

2 elastyczne głowice

Czas ładowania : 1h30

2 floating heads

Speed charging time : 1h30

THSH07440
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PL

EN

Golarka akumulatorowa

Rechargeable

Czas pracy autonomicznej 40min

40 minutes using time

PL

EN

Na mokro i na sucho

Wet & dry

Golarka akumulatorowa

Rechargeable

Czas ponownego ładowania : 1h30

Speed charging time: 1h30

Czas pracy autonomicznej 45min

45 minutes using time

2 elastyczne elementy tnące

2 blade cutting system

Czas ponownego ładowania : 8h

Charging time: 8h

100% wodoodporna (IPX 7)

Waterproof (IPX7)

Kod EAN : 3254762007440

Golenie na sucho

Dry shaver

Kod EAN : 3254762007457

Akcesoria : szczoteczka do konserwacji, zasilacz

Accessories : 1 cleaning brush, outlet adapter

Ilość/40’HQ : 3000 szt.

Akcesoria : szczoteczka do konserwacji, zasilacz

Accessories : cleaning brush, adapter

Ilość/40’HQ : 3000 szt.

THSH07457
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Głowice zmywalne (IPX5)

3 ostrza

Washable heads (IPX5)

3 combs

Trymer do pielęgnacji brody i ciała - 2 in 1

Na mokro i na sucho

Beard and body trimmer - 2 in 1

Wet & dry

Trymer do nosa i uszu
Nose & Ear trimmer

Dla niego / For him

Dla niego / For him

Trymer do brody
Beard trimmer

THHS07464
PL

Trymer akumulatorowy
Czas pracy autonomicznej : 40min
Na mokro i na sucho
Czas ładowania 10h
Zmywalne głowice – wodoodporne (IPX 5)
Podświetlany wskaźnik zasilania
Stacja dokująca
Akcesoria : 1 szczoteczka do konserwacji, stacja zasilająca
THSH07471
EN

PL

Rechargeable

Typ baterii 1xAA (nie znajdują się w zestawie)

40 minutes using time

Ostrze ze stali szlachetnej

Wet & dry

Nakładka ochronna

10 hours charging time
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Waterproof (IPX5)

EN

Charging light color

1xAA dry batteries operation (not included)

Charging Base

Stainless steel blade

Accessories : 1 cleaning brush, 1 charging base

Protection cap

Kod EAN : 3254762007464

Kod EAN : 3254762007471

Ilość/40’HQ : 3000 szt.

Ilość/40’HQ : 3000 szt.
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