
 

Vodeodolný zastrihávač
chĺpkov na tele

Bodygroom series 1000

 
Systém ochrany pokožky

1 nasúvateľný hrebeňový
nástavec, 3 mm

Obsahuje 1 batériu typu AA

Kábel do sprchy

 

BG105/10

Zastriháva chĺpky a chráni pokožku
Aj na citlivých miestach

Zastrihávač série 1000 je špeciálne navrhnutý pre telo. Na rozdiel od iných

manuálnych alebo elektrických strojčekov určených na tvár je vybavený

jedinečným systémom ochrany pokožky. Vďaka kompaktnému dizajnu je ideálny

na aplikáciu na malých alebo citlivých oblastiach alebo na použitie na cestách.

Výkonný a šetrný k pokožke

Chráňte pokožku pri zastrihávaní chĺpkov na dĺžku len 0,5 mm

Zastrihávajte si chĺpky každým smerom s 3 mm hrebeňovým nástavcom

Jednoduché používanie

2 mesiace používania na jedny batérie

Ľahko sa čistí a je vhodný na požitie v sprche alebo mimo nej

Jednoduché uchopenie

Jednoduché uskladnenie

Odolná konštrukcia

3-ročná záruka, bez mazania



Vodeodolný zastrihávač chĺpkov na tele BG105/10

Hlavné prvky

Systém ochrany pokožky

Jedinečný systém ochrany pokožky chráni aj

tie najcitlivejšie oblasti na vašom tele a

umožňuje vám pohodlne zastrihnúť chĺpky na

dĺžku len 0,5 mm bez priameho kontaktu

ostrého okraja čepele s pokožkou.

Obojsmerný zastrihávač a nástavec

Vďaka jedinečnému dizajnu s obojstranným

zastrihávačom a 3 mm hrebeňovým nástavcom

môžete s týmto strojčekom zastrihávať chĺpky

rovnomerne, aj ak rastú v rôznych smeroch. Pre

hustejšie chĺpky odporúčame najprv ich

zastrihať pomocou hrebeňového nástavca.

Na batériu AA

Používajte svoj holiaci strojček na telo až

2 mesiace s jedinou novou súpravou

alkalických batérií AA Philips. 

100 % vodotesná

Tento zastrihávač je 100 % vodotesný a môžete

ho používať aj v sprche a po použití ho

jednoducho opláchnuť. Pre najlepšie výsledky

používajte nasucho pred sprchovaním.

Ergonomická rukoväť

Váš holiaci strojček na telo sa jednoducho drží

a ovláda a gumová ergonomická rukoväť vám

pri zastrihávaní pomôže udržať všetko pod

kontrolou.

Kábel do sprchy

Zaveste si holiaci strojček na telo Philips tam,

kde je to pre vás najpraktickejšie. Jednoducho

ho pripojte na kábel do sprchy a zaveste ho.

Odolná konštrukcia

Všetky naše produkty starostlivosti o zovňajšok

sú vyrobené tak, aby mali dlhú životnosť.

Dodávajú sa s 3-ročnou celosvetovo platnou

zárukou (po registrácii výrobku do 3 mesiacov

od zakúpenia na

https://www.philips.sk/myphilips) a nikdy ich

netreba mazať.

OCENENIE iF DESIGN AWARD 2016

BodyGroom 1000OCENENIE iF DESIGN

AWARD 2016

Víťaz ocenenia Red Dot 2016

BodyGroom 1000Víťaz ocenenia Red Dot 2016
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Technické údaje

Strihací systém

Šírka strihacieho noža: 32 mm

Strihacia jednotka: Zastrihávanie v dvoch

smeroch

Príjemný pocit pre pokožku: Systém ochrany

pokožky, Pohodlie v citlivých oblastiach

Vytvorte vzhľad podľa svojich predstáv

Počet nastavení dĺžky: 1 pevné nastavenie

dĺžky

Príslušenstvo

Vrátane batérii: Obsahuje batériu typu AA

Kábel do sprchy

Jednoduché použitie

Pevné nastavenia dĺžky

Holenie za mokra aj za sucha: Plne

umývateľný, Do sprchy s jednoduchým

čistením

Prevádzka: Bezšnúrové použitie

Bez potreby údržby: Bez potreby oleja, Čepele

nie je potrebné vymieňať

Dizajn

Telo: Ergonomické uchopenie a používanie

Príkon

Typ batérie: Batéria typu AA

Prevádzková doba: Až 2 mesiace

Servis

3-ročná celosvetová záruka
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