
 

Voděodolný zastřihovač
chloupků na těle

Bodygroom series 1000

 
Systém ochrany pokožky

1 nasazovací hřeben, 3 mm

1 baterie AA součástí balení

Poutko do sprchy

 

BG105/10 Zastřihuje chlupy na těle, chrání pokožku
Dokonce i na citlivých místech

Řada 1000 byla navržena zvláště pro tělo a liší se tak od ručních nebo elektrických

nástrojů pro obličej. Je vybavena jedinečným systémem ochrany pokožky a díky

štíhlému designu se dokonale hodí na menší citlivé partie i na cesty.

Šetrný k pokožce

Ochrana během zastřihování

Zastřihování chlupů v každém směru

Snadné použití

Až 2 měsíce výkonného zastřihování

Použití za mokra nebo za sucha

Snadné uchopení

Snadné uložení

Neuvěřitelně odolný

3letá záruka, není třeba mazat



Voděodolný zastřihovač chloupků na těle BG105/10

Přednosti

Systém ochrany pokožky

Jedinečný systém ochrany pokožky chrání i ty

nejcitlivější tělesné partie a umožňuje

chloupky pohodlně zastřihovat až na 0,5 mm,

aniž by došlo k přímému kontaktu ostré hrany

břitů s vaší pokožkou.

Obousměrný zastřihovač a hřeben

Obousměrným zastřihovačem a 3mm

hřebenem lze zastřihovat chlupy rostoucí

libovolným směrem. Hustší chlupy

doporučujeme předem zastřihnout.

Napájení na baterie AA

Kompaktní a účinný zastřihovač vám vystačí až

na 2 měsíce zastřihování na jednu alkalickou

baterii Philips AA. Výdrž se může lišit

v závislosti na typu chlupů a na tom, jak často

o své tělo pečujete.

100% voděodolný

Váš zastřihovač chlupů na tělo za sucha i za

mokra je 100% voděodolný, takže jej můžete

používat ve sprše i mimo ni. Nejlepších

výsledků dosáhnete, když ho použijete na

suché chlupy před sprchováním.

Ergonomická rukojeť

Zastřihovač na tělo s ergonomickou pryžovou

rukojetí, díky které získáte kontrolu při

zastřihování, snadno se drží a používá.

Poutko do sprchy

Zavěste svůj zastřihovač na tělo Philips tam,

kde je to pro vás nejlepší. Jednoduše jej

připevněte k poutku do sprchy a zavěste jej.

Neuvěřitelně odolný

Všechny naše výrobky se zaměřením na péči

o vzhled jsou neuvěřitelně odolné. Mají 3letou

(po registraci výrobku do 3 měsíců od

zakoupení na https://www.philips.cz/registrace)

celosvětovou záruku a nikdy je nemusíte

promazávat.

Ocenění iF DESIGN AWARD 2016

BodyGroom 1000Ocenění iF DESIGN AWARD

2016

Ocenění Red Dot Award 2016: vítěz

BodyGroom 1000Ocenění Red Dot Award

2016: vítěz



Voděodolný zastřihovač chloupků na těle BG105/10

Specifikace

Střihací systém

Šířka stříhání: 32 mm

Střihací jednotka: Obousměrný zastřihovač

Pohodlí pokožky: Systém ochrany pokožky,

Pohodlí i na citlivých místech

Vytvořte si takový vzhled, po kterém toužíte

Počet nastavení délky: 1 pevné nastavení

délky

Příslušenství

Dodávané baterie: včetně baterie AA

Poutko do sprchy

Snadné použití

Zabezpečené nastavení délky

Suché a mokré používání: Plně omyvatelný,

Voděodolný a snadno umývatelný

Provoz: Použití bez kabelu

Bezúdržbový: Není třeba mazat, Nemusíte

měnit břity

Design

Rukojeť: Ergonomická rukojeť a snadná

manipulace

Spotřeba

Typ baterie: Baterie AA

Doba chodu: Až 2 měsíce

Servis

3letá celosvětová záruka
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