
 

Aparador corporal

Bodygroom series
1000

 
Sistema de protecção da pele

1 pente de encaixe, 3 mm

Inclui 1 pilha AA

Fio para chuveiro

 

BG105/10

Apara pêlos corporais, protege a pele
Mesmo em zonas sensíveis

A Series 1000 foi concebida especificamente para o corpo, ao contrário de outros

utensílios manuais ou eléctricos para o rosto. Inclui um sistema único de

protecção da pele e um design compacto, ideal para áreas sensíveis mais

pequenas ou para levar em viagem.

Desempenho suave para a pele

Proteja a sua pele, enquanto apara a apenas 0,5 mm

Apare pêlos em qualquer direcção com o pente de 3 mm

Fácil de utilizar

Inclui uma pilha AA, para até 2 meses de utilização

Fácil de limpar e usar tanto no duche como fora dele

Pega ergonómica para o máximo controlo

Fio para chuveiro para arrumação fácil

Fabricado para durar

Garantia de 2 anos, não necessita de lubrificação



Aparador corporal BG105/10

Destaques

Sistema de protecção da pele

O sistema exclusivo de protecção da pele

protege até as suas zonas corporais mais

sensíveis, permitindo-lhe aparar os pêlos

confortavelmente a apenas 0,5 mm sem

contacto direto entre o rebordo afiado das

lâminas e a sua pele.

Aparador bidireccional e pente

De design exclusivo com um aparador

bidireccional e um pente de 3 mm, este

aparelho permite agarrar e cortar pêlos mesmo

quando estes crescem em diferentes direcções.

Para pêlos mais grossos, recomenda-se pré-

aparar com o pente.

Alimentação pilha AA

Este aparador compacto alimentado a pilhas

AA pode ser usado a qualquer altura e em

qualquer local. Uma pilha garante até dois

meses de utilização; a autonomia pode variar

consoante o tipo de pêlo e a frequência de

utilização nos pêlos corporais. Para um

desempenho ideal, utilize apenas pilhas

alcalinas AA de alta qualidade da Philips.

100% à prova de água

Este aparador corporal é 100% à prova de água

é seguro para chuveiro, por isso, para o limpar

basta enxaguar quando terminar. Para obter

melhores resultados, utilize nos pêlos secos,

antes do duche.

Pega ergonómica

A pega em borracha foi concebida para

assegurar um manuseamento ideal mesmo

quando molhada, para o melhor controlo ao

utilizar, dentro ou fora do chuveiro.

Fio para chuveiro

Use o fio para chuveiro para pendurar o seu

aparador corporal onde for mais conveniente

para si. Facilmente acessível e sempre pronto a

usar, independentemente da ocasião.

Fabricado para durar

Todos os nossos produtos de cuidados de

higiene masculinos são fabricados para durar.

Possuem uma garantia mundial de 2 anos e

não necessitam de lubrificação.

iF DESIGN AWARD 2016

BodyGroom 1000iF DESIGN AWARD 2016

Prémio red dot 2016: vencedor

BodyGroom 1000Prémio red dot 2016:

vencedor



Aparador corporal BG105/10

Especificações

Sistema de corte

Largura lâmina: 32 mm

Elemento de corte: Aparador bidireccional

Conforto da pele: Sistema de protecção da

pele, Conforto nas zonas sensíveis

Crie o estilo que procura

Número de regulações de comprimento: 1

regulação de comprimento fixa

Acessórios

Pilhas incluídas: Pilha AA incluída

Fio para chuveiro

Fácil de utilizar

Regulações de comprimento seguras

Húmido e seco: Lavável, Limpeza fácil e

seguro para chuveiro

Operação: Utilização sem fios

Sem necessidade de manutenção: Não

necessita de lubrificação, Não precisa de

substituir as lâminas

Design

Pega: Pega e manuseamento ergonómicos

Potência

Tipo de pilha: Pilha AA

Autonomia: Até 2 meses

Assistência

2 anos de garantia mundial
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