
 

erkek vücut bakım
seti

Bodygroom series
1000

 
Cilt koruma sistemi

1 takılıp çıkarılabilir tarak, 3 mm

1 AA pil dahildir

 

BG105/11 Vücut tüylerini düzeltir, cildi korur
Hassas bölgelerde bile

Series 1000, diğer yüz için üretilen diğer manuel veya elektrikli aletlerin aksine

vücuda özel olarak tasarlanmıştır. Benzersiz bir cilt koruma sistemi ve kompakt

tasarım ile birlikte gelir. Küçük, hassas bölgelerde ya da hareket halinde kullanım

için idealdir.

Cilt dostu performans

0,5 mm'ye kadar yakın düzeltme yaparken cildinizi koruyun

3 mm tarak ile tüyleri istediğiniz yönde düzeltin

Kullanım kolaylığı

Pil kullanımı arasında 2 ay

Kolay temizleme ve duşta veya duş dışında kullanım

Tutması kolaydır

Uzun ömürlü

2 yıl garantili, yağlama gerekmez



erkek vücut bakım seti BG105/11

Özellikler Teknik Özellikler

Cilt koruma sistemi

Benzersiz cilt koruma sistemi, vücudunuzun en

hassas bölgelerini bile koruduğundan

bıçakların keskin kenarıyla cildiniz doğrudan

temas etmeden rahatça 0,5 mm'ye kadar kısa

düzeltme yapabilirsiniz.

Çift yönlü düzeltici ve tarak

Çift yönlü düzelticiye ve 3 mm tarağa sahip

benzersiz tasarım ile farklı yönlerde uzayan

tüyleri bile yakalayıp kesmeniz mümkündür.

Daha kalın tüyler için tarakla ön düzeltme

yapılması önerilir.

AA pil gücü

Yeni bir Philips AA Alkalin pil setiyle vücut

bakım setinizi 2 aya kadar kullanabilirsiniz. 

%100 su geçirmez

Bu vücut bakım seti su geçirmez olup duşta

kullanımı %100 güvenlidir; işiniz bittiğinde

ürünü durulayarak temizlemeniz yeterlidir. En

iyi sonuçlar için duştan önce kuru tüyler

üzerinde kullanın.

Ergonomik tutma yeri

Vücut bakım setinizi tutmak ve hareket ettirmek

kolaydır. Kauçuk ergonomik tutma yeri,

düzeltme sırasında kontrolün sizde olmasına

yardımcı olur.

Uzun ömürlü

Tüm bakım ürünlerimiz uzun ömürlüdür.

Cihazlarımız dünya çapında 2 yıl garantilidir ve

yağlanmaları gerekmez.

 

Kesme sistemi

Kesici genişliği: 32 mm

Kesici ünite: Çift yönlü düzeltici

Cilt rahatlığı: Cilt koruma sistemi, Hassas

bölgelerde konfor

İstediğiniz görünümü yaratın

Uzunluk ayarı sayısı: 1 sabit uzunluk ayarı

Aksesuarlar

Piller dahil: AA pil dahildir

Kullanım kolaylığı

Güvenli uzunluk ayarları

Islak ve Kuru: Tamamen yıkanabilir, Duşta

kullanılabilir ve kolay temizlenir

Çalışma: Kablosuz kullanım

Bakım gerektirmez: Yağlamak gerekmez,

Bıçakları değiştirmeniz gerekmez

Tasarım

Gövde: Ergonomik tutuş ve kavrama

Güç

Pil tipi: AA pil

Çalışma süresi: 2 aya kadar

Servis

Dünya çapında 2 yıl garanti
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Philips Yeşil Logo

Philips Çevreci Ürünler maliyetleri, enerji

tüketimini ve CO2 emisyonunu azaltabilir. Peki

nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği,

Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri

dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü

güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak

Alanlarından en az birinde, çevre için önemli

katkılar sağlıyor.
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