
 

Aparador de pelos
do corpo

Bodygroom series
1000

 
Sistema de proteção para a
pele

1 pente com encaixe, 3 mm

Inclui 1 pilha AA

Cabo para uso no chuveiro

 

BG1024/10

Apara pelos do corpo e protege a pele
Mesmo nas áreas sensíveis

A Série 1000 foi desenvolvida especialmente para o corpo, ao contrário de outras

ferramentas manuais ou elétricas desenvolvidas para o rosto. Ela tem um sistema

de proteção exclusivo para a pele, além do design compacto, ideal para uso em

áreas menores e sensíveis ou para uso portátil.

Desempenho suave para a pele

Protege sua pele enquanto deixa o pelo com 0,5 mm

Apare seus pelos em qualquer direção com o pente de 3 mm

Fácil de usar

Inclui uma pilha AA para até 2 meses de uso

Fácil de limpar e usar dentro ou fora do chuveiro

Cabo ergonômico para o controle máximo

Cabo para uso no chuveiro

Feito para durar

Garantia de 2 anos, sem necessidade de lubrificação
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Destaques

Sistema de proteção para a pele

O exclusivo sistema de proteção da pele cuida

até mesmo das áreas mais sensíveis do corpo,

permitindo que você confortavelmente apare

os pelos em até 0,5 mm, sem o contato direto

entre a ponta afiada das lâminas e sua pele.

Aparador e pente bidirecional

Projetado exclusivamente com um aparador

bidirecional e um pente de 3 mm, possibilita

alcançar e cortar pelos mesmo quando eles

crescem em direções diferentes. Para pelos

mais grossos, recomenda-se que o pente seja

utilizado para aparar previamente.

Pilha AA

Este aparador compacto alimentado por uma

pilha AA pode ser usado sempre e em

qualquer lugar que você precise. Uma pilha

proporciona até dois meses de uso. O tempo

de funcionamento pode ser diferente de acordo

com o tipo de pelo e frequência do uso.

Para um desempenho ideal, use apenas com

pilhas AA alcalinas da Philips de alta

qualidade.

100% à prova d'água

Este aparador é 100% à prova d'água e pode

ser usado no chuveiro, de modo que você

possa simplesmente lavá-lo após ter

terminado. Para os melhores resultados, use

nos pelos secos antes de entrar no chuveiro.

Formato que cabe na mão

O cabo de borracha foi projetado para garantir

a aderência ideal mesmo quando molhada,

para um melhor controle durante o uso, dentro

e fora do chuveiro.

Cabo para uso no chuveiro

Use o cabo para chuveiro para pendurar o

aparador de pelos do corpo onde for mais

conveniente para você. Facilmente acessível e

sempre pronto para qualquer ocasião.

Feito para durar

Todos os nossos produtos de cuidados para

homem são fabricados para durar. Eles vêm

com uma garantia mundial de dois anos e não

precisam ser lubrificados.

iF DESIGN AWARD 2016

BodyGroom 1000iF DESIGN AWARD 2016

Red Dot Award 2016: Vencedor

BodyGroom 1000Red Dot Award 2016:

Vencedor
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Especificações

Sistema de corte

Largura do cortador: 32 mm

Lâmina de corte: Aparador bidirecional

Conforto para a pele: Sistema de proteção

para a pele, Conforto em áreas sensíveis

Crie o visual que desejar

Número de ajustes de altura dos pelos: 1

ajuste fixo de altura

Acessórios

Pilhas inclusas: Pilha AA inclusa

Cabo para uso no chuveiro

Fácil de usar

Ajustes fixos de altura

Seco/molhado: Totalmente lavável, À prova

d'água e fácil de limpar

Operação: Uso sem fio

Sem necessidade de manutenção: Não é

necessário lubrificar, Não é necessário

substituir as lâminas

Design

Cabo: Manuseio e formato que cabe na mão

Lig/Desl

Tipo da bateria: Pilha AA

Tempo de funcionamento: Até 2 meses

Serviço

Garantia internacional de dois anos
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