
MASZYNKI
 TRYMERY

PATENTED
TECHNOLOGY

Support spring insures 5 steady
level locking adjustments with 
infinite variablecontrol that 
maintains over long term use

Advanced Lever Locking 
Technology

New Comb Design

Smart Clip 
Technology
Senses blades resistance 
and revs up the motor. 
You get a smooth 
even cut every time.

Original lithium 
battery life
varies after 

Actual
power

A new battery will 
power 100%.

After extended use,
battery charges only
80% power.

Actual
power

New design will consistently 
charge to 100% even after 
extended use.

Recovery Charge 
Technology

A new way of charging that
extends the battery life.

Revolutionary 
Blade
Special material keeps blade 
cool to the touch making 
blade 7˚C/I3.89˚F cooler than 
most clippers in a 30-minute 
test. Comfortable 

anti-skid handle 
grip

Patented fine tooth
flute design,help lift
the hair.

48.977 

CHŁODNE OSTRZE

Specjalny materiał 
utrzymuje ostrze o 7°C 
chłodniejsze w porównaniu 
do innych maszynek 
po 30 minutach pracy.
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OPATENTOWANA TECHNOLOGIA
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TECHNOLOGIA 
WYDŁUŻAJĄCA 
ŻYWOTNOŚĆ BATERII

ZAAWANSOWANA BLO-
KADA DŹWIGNI

TECHNOLOGIA 
SMART CLIP

Nowa bateria 
ma moc 100% 

Po dłuższym 
użytkowaniu 
bateria ładuje się 
w 80% 

Bateria jest konsekwentnie 
ładowana do 100% nawet 
po dłuższym czasie użytkowa-
nia.

Żywotność 
baterii 
zmniejsza się 
w procesie 
użytkowania

Nowa technologia ładowania 
w ładowarce JRL 
wydłuża żywotność baterii

Kiedy ostrze napotyka 
opór zwiększane są obroty 
silnika. Dzięki temu 
noże przesuwają 
się gładko nawet 
w bardzo 
gęstych włosach.

Technologia blokady zapewnia 
5 stabilnych regulacji wysokości 
noża, co daje pełną kontrolę 
w trakcie strzyżenia i zapobiega 
przypadkowemu przesunięciu 
dźwigni.
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W ZESTAWIE

HPROFESJONALNA BEZPRZEWODOWA MASZYNKA 
DO STRZYŻENIA

Wysokiej jakości
stałe ostrze ze stali nierdzewnej

i tytanowe ruchome ostrze

Podświetlane logo 
za pomocą LED 

wskazujące poziom mocy

Zaawansowana 
blokada dźwigni utrzymuje ją 

w stałym położeniu

Standardowe ostrze 
BF03

Wskaźnik LED 
pokazuje pozostały 

czas pracy

2 ustawienia prędkości pracy 
(6000 & 7200 obr/min)

Śrubokręt Szczoteczka Oliwka

10 nasadek Adapter 
ładowania

Narzędzie 
do regulacji ostrza 

i osłonka

4 godziny pracy
bez ładowania

Napięcie   100-240V, 50/60Hz  Rozmiar    16,75 cm (6,7”)                             

Czas ładowania  3h   Waga    340g                                              

Czas pracy   4h   Typ silnika  rotacyjny                                                 

Prędkość   6000 / 7200 obr/min Pojemność baterii   3,7V 3200 mAh

Nasadki    #½, #1, #1½, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8

PARAMETRY
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TECHNOLOGY
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Technology
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Revolutionary 
Blade
Special material keeps blade 
cool to the touch making 
blade 7˚C/I3.89˚F cooler than 
most clippers in a 30-minute 
test. Comfortable 

anti-skid handle 
grip

Patented fine tooth
flute design,help lift
the hair.

48.977 

TECHNOLOGIA 
SMART CLIP

Kiedy ostrze napotyka 
opór zwiększane są 
obroty silnika. Dzięki 
temu noże przesuwają 
się gładko nawet 
w bardzo 
gęstych włosach.
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PROFESJONALNA BEZPRZEWODOWA MASZYNKA 
DO STRZYŻENIA

CECHY I ZALETY
Rewelacyjnie chłodne ostrze 
W porównaniu do innych maszynek po 30 minu-
tach pracy ostrze maszynki JRL jest chłodniejsze 
o 7°C. 

Zaawansowana technologia blokady dźwigni 
Zapewnia 5 stabilnych poziomów wysokości 
noża, co daje pełną kontrolę w trakcie strzyżenia 
i zapobiega przypadkowemu przesunięciu dźwi-
gni.

Bateria Li-Ion 
3 godziny ładowania zapewnia 4 godziny pracy 
na baterii.

Dłuższy zakres cięcia
Regulacja wysokości noża za pomocą bocznej 
dźwigni umożliwia strzyżenie od 0,5 do 3,5 mm 
bez użycia nasadki. Istnieje również możliwość 
ustawienia noża do pracy „na zero”. 

Opatentowana technologia Smart-Clip
W trakcie strzyżenia maszynka czując opór 
zwiększa prędkość silnika dzięki czemu nie ulega 
przeciążeniom, nie „zapycha” się w trakcie pracy 
i dokładnie ścina włosy.

Stała moc
Podczas czterogodzinnej pracy maszynka JRL 
utrzymuje cały czas tę samą prędkość i moc. 
Dwie regulowane prędkości (6000 i 7200 
obr/min) zapewniają wszechstronność strzyżenia.

Cichy silnik
Niski poziom hałasu poniżej 60 dB tworzy ciche 
i komfortowe środowisko pracy



PROFESJONALNY BEZPRZEWODOWY TRYMER

Ostrze T-Blade 
ze stali nierdzewnej 

idealne do podgalania

2 godziny pracy
bez ładowania

cichy silnik

Napięcie   100-240V, 50/60Hz  Rozmiar    15 cm (6”)                             

Czas ładowania  2h   Waga    212g                                              

Czas pracy   2h   Typ silnika  rotacyjny                                                 

Prędkość   7200 obr/min  Pojemność baterii   3,7V 1400 mAh

Podświetlane logo 
za pomocą LED 

wskazujące poziom mocy

Technologia 
Cool Blade

Prędkość 
7200 obr/min

W ZESTAWIE

Śrubokręt Szczoteczka Osłonka 
na ostrze

Oliwka Adapter 
ładowania

PARAMETRY
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2 2 T

PROFESJONALNY BEZPRZEWODOWY TRYMER

CECHY I ZALETY
Ultra ostre ostrze w kształcie litery T
360° odsłonięte ostrze w kształcie litery T 
pozwala na precyzyjne podgalanie, cięcie i gole-
nie na sucho bez żadnych przeszkód.

Technologia Cool Blade
Ostrze pozostaje super chłodne i ostre nawet po 
długim czasie użytkowania.

Opatentowana technologia Smart-Clip
Trymer wyczuwając opór zwiększa prędkość 
silnika dzięki czemu nie zapycha się, nie ulega 
przeciążeniom i gładko przesuwa się po włosach.

2 godziny pracy na baterii

Prędkość pracy 7200 obr/min

Doskonały silnik
3x więcej mocy niż większość trymerów na rynku

Cichy silnik
Niski poziom hałasu poniżej 60 dB tworzy ciche i 
komfortowe środowisko pracy

Uniwersalne napięcie 110-240V



NOZE DO MASZYNEK
I TRYMERÓW Zachowaj ostrosć przy kazdym cieciu

BF03  STANDARD TAPER BLADE
Regulacja wysokości strzyżenia 0-3,5 mm
Stal nierdzewna pozostaje ostra przez 
długi czas użytkowania
Współpracuje z maszynką JRL FF 2020C

BF04  FADE BLADE
Regulacja wysokości strzyżenia 0-3,5 mm
Stal nierdzewna pozostaje ostra przez 
długi czas użytkowania
Doskonałe do cieniowania
Współpracuje z maszynką JRL FF 2020C

SF07  T-BLADE
Regulacja wysokości strzyżenia 0-3,5 mm
Ostrze pozostaje wyjątkowo chłodne i ostre 
nawet po długotrwałym użytkowaniu.
Idealne do podgalania, cięcia linii i golenia
Współpracuje z trymerem JRL FF 2020T

NASADKI GUARD-4S 
do maszynki FF 2020C
   

Zestaw zawiera 6 nasadek:

# ½ - 1/16" (1,5 mm)
# 1 - 1/8" (3 mm)
# 1½ - 3/16" (4,5 mm)
# 2 - 1/4" (6 mm)
# 3 - 3/8" (10 mm)

JRL-CI
Stacja ładująca 

do maszynki FF 2020C 
i trymera FF 2020T

NASADKI GUARD-4M 
do maszynki FF2020C

Zestaw zawiera 4 nasadki:

# 5 - 5/8" (16 mm)
# 6 - 3/4" (19 mm)
# 7 - 7/8" (22 mm)
# 8 - 1" (25 mm)

AKCESORIA

Description:
Size (cm):
Standard Pack:
Fits JRL FF 2020C clipper and FF 2020T trimmer

0
0.8mm
1/32"

½
1.5mm
1/16"

1
3mm
1/8"

⅔
4.5mm
3/16"

2
6mm
1/4"

3
10mm
3/8"

4
13mm
1/2"

5
16mm
5/8"

Charging Stand
φ9.0
96pcs/ctn, 12.70kg/ctn, 0.069m³/ctn

JRL-C1
JRL 8-Pack Color-Coded Cutting Guards
24.5 × 16.5 × 4.0
24pcs/ctn, 3.97kg/ctn, 0.03972m³/ctn

GUARD-3
Description:
Size (cm):
Standard Pack:
Fits all JRL detachable blades

SETS
CLIPPING GUARD

ATTACHMENT COMB SETS

½
1.5mm
1/16"

1
3mm
1/8"

1½
4.5mm
3/16"

2
6mm
1/4"

5
16mm
5/8"

6
19mm
3/4"

7
22mm
7/8"

8
25mm

1"

3
10mm
3/8"

4
13mm
1/2"

JRL FF 2020C Standard 

10-Pack Cutting Guards 

29.0 × 15.5 × 8.5

24pcs/ctn, 5.00kg/ctn, 

0.050m³/ctn

FF 2020C

GUARD-4
Description:

Size(cm):

Standard Pack:

Fits models：
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SED FRYZ
ul. Piłsudskiego 59  •  08-110 Siedlce
tel. 25 644 07 36  •  biuro@sedfryz.pl
www.jrlpolska.pl  •  www.sedfryz.pl

Oficjalny dystrybutor w Polsce


