
 

perapi bulu badan

Bodygroom series
1000

 
Sistem perlindungan kulit

1 sisir click-on, 3mm

Termasuk 1 baterai AA

Kabel shower

 

BG1024/16

Memangkas bulu badan, melindungi kulit

Bahkan di area sensitif

Series 1000 dibuat khusus untuk tubuh, berbeda dengan alat manual atau elektrik

lainnya yang dibuat khusus untuk wajah. Alat ini dilengkapi sistem pelindung kulit

yang unik dan desain yang ringkas, cocok untuk digunakan di area yang

permukaan kecil, sensitif, atau ketika sedang bepergian.

Performa yang ramah untuk kulit

Melindungi kulit Anda, bahkan ketika memangkas hingga sependek 0,5mm

Pangkas rambut ke arah mana saja dengan sisir 3mm

Mudah digunakan

Termasuk satu baterai AA, untuk penggunaan hingga 2 bulan

Mudah dibersihkan dan digunakan di dalam atau di luar shower

Pegangan ergonomis untuk kontrol maksimal

Kabel shower yang mudah disimpan

Dibuat agar awet

Garansi 2 tahun, tidak membutuhkan pelumas
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Kelebihan Utama

Sistem perlindungan kulit

Sistem perlindungan kulit yang unik

melindungi bagian tubuh Anda yang paling

sensitif, sehingga Anda dapat mencukur

hingga sependek 0,5mm dengan nyaman

karena ujung pisau yang tajam tidak

bersentuhan langsung dengan kulit.

Perapi dua arah dan sisir

Desain unik dengan perapi dua arah dan sisir

3mm, alat ini mampu menjangkau dan

memotong rambut walau tumbuh ke arah yang

berlawanan. Untuk rambut yang lebih tebal,

disarankan untuk melakukan pra-pemotongan

menggunakan sisir 3mm dahulu.

Daya baterai AA

Perapi ringkas yang menggunakan baterai AA

ini dapat digunakan kapan saja, dimana saja.

Satu baterai dapat digunakan hingga dua

bulan, waktu pemakaian dapat berbeda

tergantung dari jenis rambut dan frekuensi

pemakaian. Untuk performa terbaik, gunakan

hanya baterai Alkaline AA Philips.

100% Tahan Air

Perapi bulu badan ini 100% tahan air dan

showerproof, sehingga cukup dibilas setelah

Anda selesai pemakaian. Untuk hasil terbaik,

gunakan pada rambut kering sebelum Anda

mandi.

Pegangan ergonomis

Pegangan karet dirancang untuk penanganan

optimal bahkan saat basah, untuk kontrol lebih

baik saat digunakan selama atau setelah

mandi.

Kabel shower

Gunakan pengait untuk menggantung perawat

tubuh di tempat yang Anda inginkan. Mudah

diakses dan selalu siap digunakan di segala

kesempatan.

Dibuat agar awet

Semua produk perapi kami tahan lama.

Semuanya dilengkapi garansi 2 tahun di

seluruh dunia dan tidak memerlukan pelumas.

iF DESIGN AWARD 2016

BodyGroom 1000iF DESIGN AWARD 2016

Logo Philips Green

Produk-produk Philips Green dapat

mengurangi biaya, konsumsi energi, dan emisi

CO2. Bagaimana caranya? Produk-produk ini

menawarkan pemeliharaan lingkungan yang

signifikan dalam satu atau beberapa Green

Focal Area Philips - Efisiensi energi,

Kemasan, Zat berbahaya, Bobot, Daur ulang

dan pembuangan, serta Keandalan seumur

hidup.

Pemenang Red Dot Award 2016

BodyGroom 1000Pemenang Red Dot Award

2016
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Spesifikasi

Sistem pemotongan

Lebar pemotong: 32 milimeter

Unit pemotongan: Pemangkas dua-arah

Kenyamanan kulit: Sistem perlindungan kulit,

Nyaman untuk area yang sensitif

Ciptakan gaya sesuka Anda

Jumlah setelan panjang: 1 pengaturan panjang

Aksesori

Termasuk baterai: Termasuk baterai AA

Kabel shower

Mudah digunakan

Pengaturan panjang yang aman

Basah & Kering: Dapat dicuci seluruhnya,

Dapat digunakan ketika mandi dan mudah

dibersihkan

Pengoperasian: Penggunaan tanpa kabel

Bebas perawatan: Tidak memerlukan

pelumas, Tidak perlu mengganti pisau

Desain

Gagang: Cengkeraman & gagang ergonomis

Daya

Jenis baterai: Baterai AA

Lama pemakaian: Hingga 2 bulan

Layanan

Garansi 2 tahun di seluruh dunia
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