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Sistem de protecţie a pielii

1 pieptene cu ataşare prin clic, 3
mm

Include 1 baterie AA

Şnur pentru duş

 

BG105/10

Tunde părul de pe corp, protejează pielea

Chiar şi în zonele sensibile

Aparatul seria 1000 este special proiectat pentru corp, spre deosebire de alte

instrumente manuale sau electrice produse pentru faţă. Dispune de un sistem unic

de protecţie a pielii şi de un design compact, ideal pentru utilizarea pe suprafeţele

mai mici, sensibile sau în călătorii.

Performanţă delicată cu pielea

Protejează-ţi pielea în timp ce tunzi părul chiar la o lungime de 0,5 mm

Tunde părul în orice direcţie cu pieptenele de 3 mm

Uşor de utilizat

2 luni de utilizare cu un set de baterii

Uşor de curăţat şi utilizat în duş sau în afara acestuia

Uşor de apucat

Uşor de depozitat

Făcut să reziste

2 ani garanţie, nu este necesară lubrifierea



aparat de îngrijire corporală BG105/10

Repere

Sistem de protecţie a pielii

Sistemul unic de protecţie a pielii protejează

chiar şi cele mai sensibile zone ale corpului,

permiţându-ţi să tunzi în mod confortabil părul

chiar la o lungime de 0,5 mm, fără contact

direct între muchia ascuţită a lamei şi piele.

Aparat de tuns şi pieptene bidirecţional

Cu o structură unică, în care sunt incluse un

aparat de tuns şi un pieptene bidirecţional de 3

mm, acest instrument permite prinderea şi

tunderea firelor de păr chiar şi atunci când

cresc în direcţii diferite. Pentru firele de păr mai

groase, se recomandă pre-tunderea cu

pieptenele.

Alimentare de la baterie AA

Utilizează-ţi aparatul de îngrijire corporală

până la 2 luni cu un singur set nou de baterii

alcaline de tip AA de la Philips. 

100% rezistentă la apă

Acest aparat de îngrijire corporală este 100%

impermeabil şi rezistent la apă, deci îl poţi pur

şi simplu clăti când ai terminat. Pentru

rezultate optime, utilizează-l pe părul uscat

înainte de a intra la duş.

Mâner ergonomic

Aparatul tău de îngrijire corporală este uşor de

ţinut în mână şi manevrat graţie mânerului

ergonomic din cauciuc care te ajută să menţii

controlul în timpul tunsului.

Şnur pentru duş

Agaţă aparatul de tuns părul de pe corp Philips

în cele mai convenabile locuri pentru tine. Pur

şi simplu ataşează-l de şnurul pentru duş şi

agaţă-l.

Făcut să reziste

Toate produsele noastre de îngrijire sunt

construite să dureze. Acestea vin cu o garanţie

internaţională de 2 ani şi nu necesită lubrifiere.

PREMIUL iF PENTRU DESIGN 2016

Aparat de îngrijire corporală seria
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Specificaţii

Sistem de tăiere

Lăţime cuţit: 32 mm

Element de tăiere: Aparat de tuns bidirecţional

Confort al pielii: Sistem de protecţie a pielii,

Confort în zonele sensibile

Creează-ţi stilul dorit

Numărul setărilor de lungime: 1 setare de

lungime fixă

Accesorii

Baterii incluse: Baterie AA inclusă

Şnur pentru duş

Uşor de utilizat

Setări blocabile de lungime

Umed şi uscat: Complet lavabil, Rezistent la

apă şi uşor de curăţat

Funcţionare: Utilizare fără fir

Nu necesită întreţinere: Nu este necesară

lubrifierea, Nu trebuie să înlocuieşti bateriile

Design

Mâner: Mâner şi manevrare ergonomică

Alimentare

Tip baterie: Baterie AA

Durată de funcţionare: Până la 2 luni

Service

Garanţie internaţională 2 ani
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