
 

Vartalotrimmeri

Bodygroom series
1000

 
Ihoystävällinen järjestelmä

3 mm:n ohjauskampa

Sisältää 1 AA-pariston

Suihkulenkki

 

BG105/10

Trimmaa vartalokarvat ja suojaa ihoa
Sopii herkillekin ihoalueille

Series 1000 -mallisto on suunniteltu erityisesti vartalon käsittelyyn. Ainutlaatuisen

ihoystävällinen ja siro laite sopii hyvin pienten ja herkkien ihoalueiden käsittelyyn

tai matkakäyttöön.

Ihoystävällinen kokemus

Suojaa ihoa trimmauksen aikana

Ajaa karvoja kaikkiin suuntiin

Helppokäyttöinen

Jopa 2 kuukautta virtaa trimmaukseen

Kuiva- ja märkäajoon

Sopii käteen

Helppo säilyttää

Kestävä

Ostosuoja



Vartalotrimmeri BG105/10

Kohokohdat

Ihoystävällinen järjestelmä

Ainutlaatuinen ihoystävällinen järjestelmä

suojaa herkimpiäkin ihoalueita. Voit trimmata

karvoja jopa 0,5 mm:n pituisiksi.

Kaksisuuntainen trimmeri ja ohjauskampa

Kaksisuuntaisen trimmerin ja 3 mm:n

ohjauskamman ansiosta voit leikata jopa eri

suuntiin kasvavat karvat. Paksut karvat

kannattaa ensin lyhentää ohjauskamman

avulla.

AA-paristo

Philipsin pienikokoisen ja tehokkaan

alkalipariston virta riittää jopa kahden

kuukauden trimmaukseen. Käyttöaika saattaa

vaihdella karvojen tyypin ja trimmaustiheyden

mukaan.

100 % suihkunkestävä

Märkä- ja kuiva-ajoon sopiva vartalotrimmeri

on 100-prosenttisen vedenkestävä, joten sitä

voi käyttää myös suihkussa. Saat parhaan

tuloksen, kun trimmaat karvat kuivina ennen

suihkua.

Ergonominen muotoilu

Vartalotrimmeri on helppokäyttöinen, ja

ergonomisesti muotoiltu kumipintainen

kädensija ei luista trimmauksen aikana.

Suihkulenkki

Voit ripustaa Philips-vartalotrimmerin

haluamaasi paikkaan käyttämällä trimmeriin

kiinnitettävää suihkulenkkiä.

Kestävä

Kaikki trimmaustuotteemme ovat kestäviä.

Niillä on 2 vuoden takuu, eikä niitä tarvitse

öljytä.

iF DESIGN AWARD 2016

BodyGroom 1000iF DESIGN AWARD 2016

Red Dot -palkinnon voittaja 2016

BodyGroom 1000Red Dot -palkinnon voittaja

2016

 



Vartalotrimmeri BG105/10

Tekniset tiedot

Teräjärjestelmä

Teräyksikön leveys: 32 mm

Teräyksikkö: Kaksisuuntainen trimmeri

Suojaa ihoa: Ihoystävällinen järjestelmä,

Miellyttävä käyttää herkilläkin ihoalueilla

Loihdi haluamasi tyyli

Pituusasetusten määrä: 1 kiinteä pituusasetus

Lisätarvikkeet

Mukana tulevat paristot: Mukana AA-paristo

Suihkulenkki

Helppokäyttöinen

Lukittavat pituusasetukset

Wet & Dry: Täysin pestävä, Suihkunkestävä,

helppo puhdistaa

Toimi: Johdoton käyttö

Ei vaadi huoltoa: Ei voitelua, Unohda terien

vaihdot

Muotoilu

Kahva: Ergonominen varsi ja kahva

Virta

Akun/pariston tyyppi: AA-paristo

Käyttöaika: Jopa 2 kuukautta

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu
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