
 

brivnik za telo

Bodygroom series
1000

 
Sistem za zaščito kože

1 pritrdljiv glavnik, 3 mm

Priložena je 1 baterija AA

Kabel za prho

 

BG105/10

Prirezuje telesne dlake, varuje kožo
Tudi na občutljivih predelih

Serija 1000 je izdelana posebej za uporabo po telesu, za razliko od drugih ročnih

ali električnih pripomočkov, ki so izdelani za uporabo na obrazu. Ima edinstven

sistem za zaščito kože in kompaktno zasnovo, zato je idealna za uporabo na

manjših in občutljivih predelih ali na poti.

Do kože prijazna uporaba

Zaščitite kožo in prirezujte dlačice na dolžino od 0,5 mm

S 3 mm glavnikom lahko prirezujete dlačice v vsaki smeri

Enostavna uporaba

2 meseca uporabe z enim kompletom baterij

Enostavno čiščenje in uporaba tudi pod prho

Udobno držalo

Enostavno shranjevanje

Trpežna zasnova

2-letna garancija, brez olja



brivnik za telo BG105/10

Značilnosti

Sistem za zaščito kože

Edinstvena zaščita za kožo ščiti

najobčutljivejše predele telesa, zato lahko

udobno prirezujete tudi 0,5 mm kratke dlačice,

pri čemer ostri robovi rezil ne pridejo v stik s

kožo.

Dvosmerni prirezovalnik in glavnik

Edinstveno zasnovani nastavek z dvosmernim

prirezovalnikom in 3 mm glavnikom zajame in

prireže dlačice, ki rastejo v različnih smereh. Pri

gostejših dlačicah je priporočljivo, da jih prej

prirežete z glavnikom.

Napajanje z baterijo AA

Brivnik za telo lahko uporabljate do 2 meseca z

enim kompletom novih baterij Philips AA

Alkaline. 

100 % vodotesno

Brivnik za telo je 100 % vodotesen in primeren

za uporabo pod prho, zato ga po uporabi lahko

enostavno sperete. Za najboljše rezultate ga

uporabljajte na suhih dlakah pred prhanjem.

Ergonomski ročaj

Ta brivnik za telo zlahka držite in premikate,

ergonomski gumijasti ročaj pa vam pomaga

ohranjati nadzor med prirezovanjem.

Kabel za prho

Prirezovalnik dlak po telesu Philips obesite na

najpriročnejše mesto. Enostavno ga pritrdite na

kabel za prho in obesite.

Trpežna zasnova

Vsi naši izdelki za osebno nego so izredno

trpežni. Imajo 2-letno mednarodno garancijo in

jih ni treba nikoli mazati z oljem.

NAGRADA iF ZA OBLIKOVANJE 2016

BodyGroom 1000NAGRADA iF ZA

OBLIKOVANJE 2016

Dobitnik nagrade Red Dot 2016

BodyGroom 1000Dobitnik nagrade Red Dot

2016
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Specifikacije

Sistem za prirezovanje

Širina rezilne enote: 32 mm

Rezilo: Dvosmerni prirezovalnik

Udobje za kožo: Sistem za zaščito kože,

Udobno na občutljivih predelih

Ustvarite videz, kakršnega si želite

Število nastavitev dolžine: 1 fiksna nastavitve

dolžine

Dodatna oprema

Priložene baterije: Baterija AA je priložena

Kabel za prho

Enostavna uporaba

Zaščitena nastavitev dolžine

Mokro in suho: Popolnoma pralno, Možnost

uporabe pod prho in enostavno čiščenje

Delovanje: Brezžična uporaba

Brez vzdrževanja: Olje ni potrebno, Rezil ni

treba menjati

Zasnova

Ročaj: Ergonomski ročaj in uporaba

Napajanje

Vrsta baterije: Baterija AA

Čas delovanja: Do 2 meseca

Servis

2-letna mednarodna garancija
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