
 

kūno skustuvas

Bodygroom series
1000

 
Odos apsaugos sistema

1 uždedamos šukos, 3 mm

Pridedama 1 AA tipo baterija

Naudojimo duše laidas

 

BG105/10

Kerpa kūno plaukus, apsaugo odą
Net ir jautriose vietose

Kitaip, nei kiti rankiniai ar elektriniai veido priežiūrai skirti įrankiai, 1000 serijos

gaminiai sukurti būtent kūno priežiūrai. Į šiuos gaminius integruota unikali odos

apsaugos sistema, jie yra kompaktiško dizaino, todėl juos patogu naudoti

nedidelėse ir jautresnėse srityse.

Švelnus odai modeliavimas

Kirpkite ir apsaugokite odą palikdami tik 0,5 mm plaukelius

Naudodami 3 mm šukas kirpkite plaukus bet kuria kryptimi

Paprasta naudoti

Baterijas iki keitimo naudokite 2 mėn.

Paprasta valyti ir naudoti duše arba tik išlipus iš dušo

Lengva paimti

Paprasta laikyti

Ilgaamžis

2 metų garantija, nereikia alyvos



kūno skustuvas BG105/10

Ypatybės

Odos apsaugos sistema

Unikali odos apsaugos sistema apsaugo net ir

pačias jautriausias vietas, kad galėtumėte

patogiai kirpti palikdami tik 0,5 mm plaukelius,

o aštrūs peiliukų ašmenys nesiliestų prie odos.

Dvikryptis kirptuvas ir šukos

Naudodami unikalios konstrukcijos dvikryptį

kirptuvą ir 3 mm šukas lengvai pagausite ir

nukirpsite net skirtingomis kryptimis augančius

plaukelius. Jei kerpate storesnius plaukelius,

prieš tai rekomenduojame juos apkirpti

šukomis.

AA baterijos galia

Naudokite kūno plaukų kirptuvą iki 2 mėn. su

vienu nauju „Philips“ AA šarminių baterijų

rinkiniu. 

100 % atsparus vandeniui

Šį 100 % vandeniui atsparų kūno skustuvą

saugu naudoti duše, o baigę darbą galite jį

nuskalauti tekančiu vandeniu. Jei siekiate

geriausių rezultatų, rekomenduojame kirpti

sausus plaukus prieš einant į dušą.

Ergonomiška rankenėlė

Kūno plaukų kirptuvą paprasta laikyti ir juo

manevruoti, jis turi guminę ergonomišką

rankeną, kad būtų lengviau valdyti kerpant.

Naudojimo duše laidas

Pakabinkite „Philips“ kūno plaukų kirptuvą

patogiausioje vietoje. Tiesiog pritvirtinkite jį

prie duše naudojamo laido ir pakabinkite.

Ilgaamžis

Visi kūno priežiūros gaminiai sukurti naudoti

ilgai. Jiems suteikiama 2 metų visame

pasaulyje galiojanti garantija ir jų niekada

nereikia sutepti.

„iF“ APDOVANOJIMAS UŽ GAMINIO

DIZAINĄ 2016 m.

BodyGroom 1000„iF“ APDOVANOJIMAS UŽ

GAMINIO DIZAINĄ 2016 m.

2016 m. „Red Dot“ apdovanojimo laimėtojas

BodyGroom 10002016 m. „Red Dot“

apdovanojimo laimėtojas



kūno skustuvas BG105/10

Specifikacijos

Kirpimo sistema

Kirptuvo plotis: 32 mm

Kirpimo elementas: Dvikryptis kirptuvas

Malonu odai: Odos apsaugos sistema,

Patogumas jautriausiose vietose

Susikurkite norimą išvaizdą

Ilgio nustatymų skaičius: 1 fiksuotas ilgio

nustatymas

Priedai

Pridedami maitinimo elementai: Pridedama

AA baterija

Naudojimo duše laidas

Lengva naudoti

Fiksuojami ilgio nustatymai

„Wet & Dry“: Visiškai plaunamas,

Neperšlampamas ir lengvai valomas

Naudojimas: Naudojimas be laido

Nereikia priežiūros: Nereikia tepti alyva,

Nereikia keisti peiliukų

Konstrukcija

Rankenėlė: Patogi ir ergonomiška rankena

Maitinimas

Baterijos tipas: AA tipo baterija

Veikimo laikas: Iki 2 mėnesių

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje
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