
 

testszőrtelenítő

Bodygroom series
1000

 
Bőrvédő rendszer

1 rápattintható fésű, 3mm-es

1 AA elem mellékelve

Zuhanyzsinór

 

BG105/10

Nyírja a testszőrzetet, védi a bőrt
Az érzékeny területeken is

Az 1000-es sorozat egy kifejezetten a testre kifejlesztett készülék, ellenben más, az

arc kezelésére szolgáló kézi és elektromos eszközökkel. Egyedülálló bőrvédelmi

rendszerrel és kompakt kialakítással bír, így ideális a kisebb, érzékeny területekhez,

illetve utazásokhoz.

Bőrbarát kialakítás

Védelmet nyújt vágás közben

Minden irányba vághatja a szőrzetet

Egyszerű használat

Akár 2 hónapnyi vágási teljesítmény

Nedvesen és szárazon egyaránt használható

Könnyen megfogható markolat

Egyszerűen tárolható

Tartós használatra tervezve

Garancia a vásárlás védelméért



testszőrtelenítő BG105/10

Fénypontok

Bőrvédő rendszer

Az egyedi bőrvédő rendszer a legérzékenyebb

testfelületeket is védi, lehetővé téve, hogy

kényelmesen, 0,5 mm-es pontossággal

vághassa a szőrzetet anélkül, hogy a pengék

éles szélei közvetlenül hozzáérnének a

bőréhez.

Kétirányú vágókészülék és fésű

A kétirányú vágókészülék és a 3 mm-es fésű

segítségével bármilyen irányba növekedő

szőrszálakat nyírhat. A vastagabb szőrszálak

esetén ajánlott az előformázás.

AA elemes áramellátás

A kompakt és hatékony Philips AA alkáli

elemmel akár 2 hónap vágási teljesítményt

érhet el. A működési idő a hajtípustól és a

szőrtelenítés gyakoriságától függően változhat.

100%-ban zuhanyzásbiztos

A nedves és száraz testszőrtelenítő 100%-ban

vízálló, így akár a zuhany alatt is használhatja.

A legjobb eredmény érdekében száraz

szőrzeten használja zuhanyozás előtt.

Ergonomikus markolat

A testszőrtelenítő könnyen kézben tartható és

mozgatható. Az ergonomikus gumi markolatnak

köszönhetően pedig kézben tarthatja az

irányítást vágás közben.

Zuhanyzsinór

Akassza fel a Philips testszőrvágót a

legkényelmesebb helyre. Egyszerűen csatolja

a zuhanyzsinórhoz, és akassza fel.

Tartós használatra tervezve

Minden ápolási termékünk tartósságra van

tervezve. 2 éves, világszerte érvényes

garanciával rendelkeznek és nincs szükségük

olajozásra.

iF FORMATERVEZÉSI DÍJ 2016

BodyGroom 1000iF FORMATERVEZÉSI DÍJ

2016

A Red Dot díj 2016 nyertese

BodyGroom 1000A Red Dot díj 2016 nyertese
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Műszaki adatok

Vágórendszer

Vágásszélesség: 32 mm

Vágóegység: Kétirányú vágókészülék

Komfortérzet a bőrnek: Bőrvédő rendszer,

Komfortérzet az érzékeny területeken is

Valósítsa meg az elképzelt fazont

Hosszbeállítások száma: 1 fix hosszbeállítás

Tartozékok

Mellékelt elemek: AA elem mellékelve

Zuhanyzsinór

Egyszerű használat

Biztonságos hosszbeállítások

Nedves és száraz használathoz: Teljesen

lemosható, Vízálló és egyszerű tisztítás

Üzemeltetés: Vezeték nélküli használat

Karbantartást nem igényel: Nincs szükség

olajozásra, Nincs szükség pengecserére

Kialakítás

Markolat: Ergonomikus fogás és markolat

Energiaellátás

Elem típusa: AA elem

Működési idő: Akár 2 hónap

Szerviz

2 év világszerte érvényes garancia
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